
Schüco Thermo 6 Classic

Energisparevinduer  
til høje krav
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Schüco Thermo 6 Classic – gennemprøvet 
teknologi til miljøbevidste boliger

Vælg systematisk sikkerhed –  
und dig selv moderne komfort

Sæt dit hjem i det rette lys 

Den rigtige beslutning, der giver større livskvalitet
Schüco Thermo 6 Classic energisparevinduer giver dig mange 
muligheder med passende tilbehør, så du kan tilpasse dine  
vinduer helt til dine krav og behov.
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Seks lukkede luftkamre i rammeprofilen giver høj isolerings- 
effektivitet, der indtil nu har været umulig uden besværlige 
ekstraforanstaltninger.

Læg også særligt mærke til sikkerheden: 
Ud over materialets store modstandsdygtighed giver Schüco 
Thermo 6 Classic energisparevinduer en profildybde over gen-
nemsnittet med beslag, der sidder langt inde. Her er der nærmest 
ingen steder, hvor tyven kan få fat. På trods af de meget gode 
isoleringsegenskaber er rammeprofilerne stadig elegante og 
smalle og giver masser af lys i rummene. Med Schüco Thermo 6 
Classic energisparevinduer kan du – især i nybyggeri – planlægge 
dine vinduer mere generøst og lyst. 

Schüco Thermo 6 Classic – gennemprøvet 
teknologi til miljøbevidste boliger  
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Schüco Thermo 6 Classic 

1   6-kammer-profilsystem med optimale  
isoleringsegenskaber

2   Tre tætningsniveauer giver optimal  
beskyttelse mod vind, regn og støj

3  Slanke profilbredder – optimalt lysudbytte

4   Øget profildybde på 82 mm giver  
sikkerhed og vanskeliggør tyvens arbejde

5   Classic-rammegeometrien med dens klare, 
enkle og tidløse linjeføring opfylder kravene 
til moderne arkitektur
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Schüco Thermo 6-vinduesprofilsystem med Classic-kontur

82 mm
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Med Schüco Thermo 6 Classic energisparevin-
duer sparer du op til 29 % af dit hidtidige 
energibehov ved udskiftning af gamle vinduer 
med nye. Ved et almindeligt enfamilieshus kan 
det være op til 1.226 liter fyringsolie om året. 
Samtidig sparer du miljøet for en CO2-emission 
på ca. 3.941 kg om året.   

Ud over den gennemprøvede profilteknologi får 
du med Schüco Thermo 6 Classic energispare-

vinduer fordel af utroligt god beskyttelse mod 
støj og vejrlig ved hjælp af tre uafhængige 
tætningsniveauer. De gode isoleringsegenska-
ber gør Schüco Thermo 6 Classic energispare-
vinduer til ægte komfortvinduer – temperaturen 
på rammens inderside kommer nemlig selv i 
hårde vintre ikke mærkbart under indendørs-
temperaturen. På denne måde undgås tenden-
ser til træk og kondens effektivt og permanent.

Infrarøde optagelser – termografier – 
viser tydeligt, hvor et hus ukontrolleret 
mister energi. Den røde farve angiver 

varme- og dermed energitab.

Efter omhyggelig installation af nye 
Schüco Thermo 6 Classic energispare-
vinduer beviser termografien den store 

energimæssige fordel ved investerin-
gen. Det oprindelige energitab undgås 

næsten helt.
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Sikkerhed er et af alle menneskers basale behov. Især i ens eget 
hus bør man kunne føle sig absolut sikker. Med Schüco Thermo 6 
Classic energisparevinduer kan vi yde vores bidrag til at give dig 
en sikker fornemmelse ved med avanceret teknik at gøre livet 
vanskeligt for indbrudstyvene. Øget profildybde, moderne 
beslagteknik og stålbeslag gør det så godt som umuligt at løfte 
vinduerne af. Det lykkes også næppe at bore beslagene af hærdet 
stål op. På denne måde kan du altid være helt ubekymret.

Med topmoderne låseteknik gøres  
livet vanskeligt for indbrudstyve, og 
hjemmet bliver sikrere.

Høj basissikkerhed: Den øgede profil-
dybde og beslag, der sidder langt inde, 
bevirker, at indbrudstyvene ikke kan  
nå ind til lukkeelementerne.

Vælg systematisk sikkerhed

Und dig selv moderne komfort

Let betjening uden kraftanvendelse bør være en absolut  
selvfølge ved et moderne vindue. Derudover kan meget gøres 
endnu enklere og komfortabelt med fornuftigt tilbehør. F.eks. 
sørger det motordrevne ventilationssystem Schüco VentoTherm 
for kontinuerlig luftudskiftning, mens vinduet er lukket, og giver 
med det indbyggede pollenfilter allergikere mulighed for at ånde 
frit. Træk og gener på grund af støj og insekter er også et over-
stået kapitel.

Det er godt at vide: Schüco Thermo 6 Classic energisparevinduer 
og deres enkeltkomponenter er så godt som vedligeholdelsesfrie  
i mange år og lette at rengøre. Overfladerne er farve- og lysægte, 
og beslag og greb er forseglet mod korrosion. På denne måde kan 
du være sikker på at kunne nyde dine nye, måltilpassede Schüco 
Thermo 6 Classic energisparevinduer i mange år.

82 mm

Schüco VentoTherm udgør sammen 
med vinduet en visuelt samlet enhed.

Profilsystemet med de tre 
tætningsniveauer garanterer maksimal 
boligkomfort – med optimal 
beskyttelse mod støj, træk og fugt.
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Sæt dit hjem i det rette lys

Vinduer er ikke kun med til at forme facaden, men især den inden-
dørs atmosfære. De „iscenesætter“ blikket ud mod udendørsmil-
jøet – ideelt set på samme måde som en velvalgt billedramme. 
Samtidig virker det enkle her bedre: Jo mindre rammedelen er, 
desto mere dagslys strømmer uhindret ind i rummet. Som du kan 
se, betaler det sig at tænke et øjeblik over valget af den rigtige 
vinduesramme. For i sidste ende afgør vinduernes kvalitet i høj 
grad din ejendoms værdi. 

Du kan få Schüco Thermo 6 Classic energisparevinduer i mange 
varianter og med udstyr efter dit valg. Skræddersyet til dit hus og 
dine personlige ønsker. Der er mange farvenuancer og trædekorer 
til rådighed til individuel udformning. Og med poster og rigler 
sætter du dit eget præg på din vindues- og facadearkitektur.

Ædle greb og beslag af holdbare 
materialer afrunder effektivt dine  
vinduers udseende.

Vælg mellem et bredt udvalg af 
ensfarvede kulører og trædekorer.

Enastående metallic-optik för 
kompositfönster- och dörrar 
med Schüco AutomotiveFinish. 



Schüco Thermo 6 Classic

Forvent det bedste af os. Ved rådgivning, 
planlægning og udførelse. Vi hjælper dig  
gerne med at vælge de passende vinduer til  
dit hus og rådgiver dig kompetent inden for  
alle spørgsmål om ...

• isolering og
• støjdæmpning
• valg af overflader og farver
• sikkerhedsudstyr og vinduestilbehør 

Besøg os i vores udstillingslokaler. Vi viser dig 
gerne vores referenceobjekter og præsenterer 
vores arbejde helt ned i detaljen. 

Schüco International KG
www.schueco.dk

Schüco – systemløsninger til vinduer, døre og facader
I samarbejde med sit verdensomspændende netværk af partnere, arkitekter, specifi-kationsansvarlige 
og investorer udvikler Schüco bæredygtige klimaskærme med fo-kus på mennesker og deres behov. 
Dette i harmoni med natur og teknologi. Schücos vinduer, døre og facader opfylder de højeste krav  
til design, komfort og sikkerhed. Samtidig reduceres udledningen af CO2 gennem øget energieffekt-
ivitet, og derved skånes de naturlige ressourcer. Selskabet og dets divisioner aluminium og stål samt 
PVC leverer specialfremstillede produkter til nybyggeri og renovering, som er desig-net til at opfylde 
brugernes individuelle behov i alle klimazoner. Schücos rådgivere står klar med den bedste service i 
hele byggeprocessens faser. Med 4.800 ansatte og 12.000 samarbejdspartnere er Schüco repræsente-
ret i mere end 80 lande og op-nåede i 2014 en omsætning på 1,425 milliarder euro.
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