
 
Schüco Alu Inside
Noua generatie de ferestre economice energetic 

Sistem de profile cu 7 camere cu cele mai bune caracteristici de izolare termicã pentru
2ferestre: U   pâna la 0,76 W/(m K)f

Construcþie inteligentã : construcþia fãrã armãturã de oþel ºi fãrã spumã izolatoare  
eliminã punþile termice ºi este 100% reciclabilã .
Trei nivele de etanºare asigurã protecþia optimã la vânt, ploaie si zgomot. 
Lãþimi vizibile reduse oferã un aport maxim de luminã.
Geometria clasicã a profilului se potriveºte oricãrei arhitecturi, pentru renovãri sau 
construcþii noi.
Tehnologia patentatã a coextrudãrii profilului împreunã cu benzi de aluminiu asigurã 
valori mari pentru staticã. 
Adâncimea mãrita a profilului creºte gradul de siguranþã al ferestrei ºi îngreuneazã 
accesul spargãtorilor. 

Schüco Alu Inside este  un nou  profil din  PVC farã armãturã ºi 
optimizat energetic, cu adâncimea de construcþie de 82 mm.   
Noul profil se caracterizeazã printr-o izolare termicã ºi mai bunã, 
staticã îmbunãtãþitã ºi un consum redus de material.
Acest profil are la baza tehnologia patentatã de coextrudare a prof-
ilului din material plastic împreunã cu benzi din aluminiu . Aceste 
benzi de aluminiu asigurã stabilitatea profilelor. În plus, ele reduc 
încãlzirea de la radiaþia solarã, datoritã suprafeþei lor reflectorizante. 

Optimizarea geometriei  celor 7 camere  interioare ale  profilului,  
micºorarea falþului de  aer  ºi zone izolatoare suplimentare de mari 
dimensiuni sunt  caracteristici  ale profilului care  faciliteazã reduce-

2rea coeficientului de transfer termic  al ramei pânã la 0,79 W/m K.  
Sistemul a fost certificat la Institutul pentru case pasive, Dr.Wolfgang 
Feist.

Din punct de vedere static Schüco Alu Inside are caracteristici  
identice cu ale profilelor  cu armãturã . 
În ceea ce priveºte designul, existã trei metode de colorare a  profilelor:
clasica  caºerare cu  folii  colorate sau imitaþie lemn,  capacele din alu-
miniu vopsite în câmp  electrostatic Corona TopAlu ºi noua  tehnologie 
de finisare a suprafeþelor Schüco AutomotiveFinish.



Pentru un plus de siguranþã
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Tehnologia modernã de închidere, cu zãvoare tip ciupercã ºi feroneria din oþel, creºte gradul de siguranþã al casei 

dumnevoastrã.

Mânerele cu cheie asigurã odatã în plus funcþia de închidere a cercevelei.

Lãþimea mare a profilului, 82 mm, face ºi mai dificil accesul la elementele de feronerie care ar putea fi forþate.

Securitatea locuinþei este o 

condiþie de bazã pentru orice 

persoanã. 

În casã, oricine trebuie sã se 

simtã în siguranþã. 

Cu ferestrele Alu Inside, 

aveþi un plus de siguranþã.

Acþionarea fãrã efort  a ferestrelor trebuie sã fie absolut fireascã la 

ferestrele moderne.

În plus, cu accesorii potrivite , se poate face totul ºi mai simplu. De 

exemplu, sistemul de ventilaþie automat Schüco VentoTherm asigurã

un aport constant de aer proaspãt, fereastra fiind închisa. 

Numeroase avantaje decurg de aici, printre care amintim cã filtrul de

polen incorporat faciliteazã confortul persoanelor alergice, iar zgomotul

ºi praful strãzii din ramân afara

Retineti:

Ferestrele Schüco Alu Inside ºi componentele lor practic nu au nevoie de întreþinere, pe termen lung, ºi sunt uºor de

curãþat. Suprafeþele sunt rezistente la radiaþii solare ºi îºi pãstreazã culoarea în timp. Feroneria este protejatã la coroziune.

Deci, puteþi fi siguri cã vã veþi bucura foarte mult timp de noile dumnevostrã ferestre.

.

O mare varietate de forme si culori

Confortul e important

Ne place sã ne înconjurãm de lucruri cu forme ºi culori frumoase ºi este firesc.

Cu ferestrele Schüco Alu Inside aveþi ocazia sã vã faceþi casa ºi mai atractivã.

O gamã coloristicã bogatã, chiar culori diferite pentru interior ºi pentru exterior, 

mânere potrivite oricãrei variante de finisaj aleasã, profilele elegante ºi suple,

totul contribuie la realizarea unor ferestre care vor creºte valoarea casei tale. 
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