SCHÜCO Corona AS 60 Plus és Corona CT 70 Plus

2 Schüco Corona AS 60 Plus és Corona CT 70 Plus

Corona alumíniumrátétes ablakok – a legmagasabb komfortérzetért
A német SCHÜCO INTERNATIONAL KG cég nemcsak
Európa, hanem az egész világ egyik meghatározó alumínium- és mûanyag nyílászáró rendszereket fejlesztô, gyártó
és forgalmazó vállalata. A SCHÜCO név a hozzátartozó koronával világszerte a kiváló minôség jelképévé vált. Európa
több országában, így hazánkban is a SCHÜCO termékek
kizárólagos forgalmazója az ALUKÖNIGSTAHL.
A SCHÜCO CORONA Magyarországon is az egyik legkedveltebb minôségi mûanyagrendszer, hiszen a profilválaszték lehetôséget ad számos építészeti feladat tökéletes
megoldására.
A mûanyagprofilok esztétikuma, stabilitása, erôs falvastagsága, gazdag szín-, és profilválasztéka is már önmagáért
beszél.
A SCHÜCO CORONA rendszer további elônyöket nyújt
a profilokhoz fejlesztett, VarioTec vasalatrendszer alkalmazásával, melyet három biztonsági fokozatban fejlesztettek
ki, így ezek megfelelnek a Magyar Biztosítók Szövetsége
által támasztott szigorú követelményeknek.
A választás lehetôségét tovább gazdagítja a nyílászárók
széles színválasztéka, melyet jelenleg a profilok tizenkét faerezetû és további számos, színes, UV -álló fóliázása biztosít.
Ez a színválaszték tovább bôvíthetô a SCHÜCO
CORONA PLUS alumínium-rátétes rendszerek tetszôleges
RAL-színben porszórható típusával.

Corona AS 60 Plus
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Corona AS 60 Plus
(domború szárny)
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Design és költségmegtakarítás
A SCHÜCO CORONA rendszer választékát tovább
bôvíti a modern formavilághoz igazodó SCHÜCO
CORONA AS PLUS alumínium-rátétprofilos rendszer.
Külsô megjelenésében egy porszórt felületet láthatunk.
Aszínes porszórt felületek a házak külsô homlokzatának
egy elegáns, modern stílust kölcsönöznek, ugyanakkor
az épület belsejében egy melegebb hôérzetet keltô és
egyben jobb hôszigetelésû ablak tekint ránk.
Az irodákon, üzleteken, de akár a lakóépületeken is
rendszerint vannak függönyfalak, nagy forgalmú bejárati
ajtók, melyeknél a szerkezetek statikai követelményeinek
kell elônyt élvezni a jobb hôszigetelésû mûanyag ablakokkal szemben, ezért ezeket alumínium szerkezetekbôl
lehet megvalósítani. Az épületeknek rendszerint vannak
azonban nagy darabszámban elôforduló ablakai is. Ezeknél a SCHÜCO CORONA PLUS alumíniumrátét szerkezetek elônyei, figyelembevéve mind a hôszigetelési
mind pedig az alacsonyabb beruházási-költségeket jobban kihasználhatók. Amûanyag alupattintós szerkezetek
javára szól, hogy a külsô oldalán lévô alumínium tetszôleges színválasztási lehetôsége mellett ugyanazt a színt,
és felületi minôséget tudja garantálni, mint az épületben
mellette elhelyezkedô alumínium üvegfalak szerkezetei,
azaz az épület szép és modern esztétikai összhatása
maximálisan érvényesühet.

A SCHÜCO CORONA AS 60 PLUS 3
kamrás, ill. a SCHÜCO CORONA CT 70 PLUS 5
kamrás rendszereire helyezett alumínium rátétek a szerkezetek merevségét is tovább növelik,
ezáltal még stabilabbá válnak. Az alumínium rátétprofilok a felületet érô nyári erôs napsugárzástól is megvédik az ablakokat, így a profilok
belsô oldala is kevésbé melegszik fel, ezzel is
javítva az ablakok hôszigetelô képességét.
A SCHÜCO CORONA PLUS rendszerekhez illeszkedôen, a VarioTop redônyrendszer
külsô burkolatos redônyszekrénye, lamellái és
redônylefutói szintén rendelkezésre állnak az
egységes megjelenés érdekében alumíniumból is.
ASCHÜCO CORONAPLUS alumínium rátétprofilos mûanyagrendszerek az eddig ismertetett hôtechnikai, statikai, esztétikai és
nem utolsó sorban a beruházási költség oldalait is figyelembe véve ideális megoldásnak
számítanak az irodai-, banki-, kereskedelmi-,
de akár normál lakóépületek építésénél és
felújításánál.
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SCHÜCO Corona AS 60 Plus és Corona CT 70 Plus
Elônyök rövid áttekintése:

•

tetszôleges színvilág és az alumínium rendszereknek
megfelelô optika

•
•
•
•
•
•

kialakítási sokoldalúság
magas ellenállóképesség a külsô behatásokkal szemben
maximális élettartam
legmagasabb értékállóság
kimagasló hôszigetelés
kompatibilitás a SCHÜCO alumínium termékeivel

Az alurátétprofil felhelyezése
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Alumínium
rátétprofil

Az Alukönigstahl Kft. szakemberei készséggel állnak a beruházók, tervezôk, kivitelezôk és gyártók rendelkezésére.
Kérje részletes mûszaki tájékoztatóinkat!
A SCHÜCO és JANSEN szerkezetek kizárólagos magyarországi forgalmazója az ALUKÖNIGSTAHL Kft.

H-1047 Budapest, Baross u. 91–95. Tel.: 36/1/435 4000 Fax: 36/1/435 4001
e-mail: office@alukoenigstahl.hu, www.alukoenigstahl.hu

