
FRIENDLY

Originalita, ktorú zbadáte skôr, 
než vkročíte do domu.

Hliníkové dvere  Schüco® ADS 70.HI vám dokážu odpovedať, či je možné spojiť perfektný dizajn vstupných dverí  
s bezpečnosťou. Tieto dvere sa dokážu nielen včleniť do dizajnu vášho domova, ale aj splniť každodenné nároky na 
stabilitu a záťaže.

Sú mimoriadne stabilné a tvarovo stále aj pri najsilnejšom mechanickom namáhaní. Sú odolné voči korózii ako 
i nepriaznivým poveternostným vplyvom. Hliníkové dvere splnia vašu túžbu o optimálnej funkčnosti a zvýšenej 
ochrany pred vlámaním. 

Dvere Schüco® ADS 70.HI svojou dlhou životnosťou, stabilitou a ľahkým chodom aj pri veľkých rozmeroch splnia váš 
sen o bezpečnom bývaní.

Schüco® ADS 70.HI
vchodové dvere
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Profilový systém
Schüco® ADS 70.HI trojkomorový systém 
s prerušeným viackomorovým tepelným 
mostom. Kompozitné EPDM tesnenie 
čiernej farby umožňujúce vysokú 
prispôsobivosť a vynikajúce tepelno-
izolačné vlastnosti.  

Funkčnosť a dizajn
Dizajn dverí zodpovedá európskym 
štandardom. Možnosť prevedenia dverí: 
jedno a dvojkrídlové, otváravé dnu alebo 
von s celoobvodovým krídlom.

Farby a povrchová úprava
Farba dverí je dostupná v celej škále 
RAL odtieňov. Povrch dverí môže byť 
jemne štruktúrovaný a potiahnutý 
drevo imitujúcou fóliou (pozri tabuľku 
aktuálnych farieb).  

Zasklenie a výplne
Štandardné vyhotovenie s izolačným 
dvojsklom CLIMAPLUS®  XN 4-16-4  
Ug=1,1 W/(m2.K), možnosť Ug=1,0 W/(m2.K), 
s izolačným trojsklom CLIMATOP®  XN  
4-16-4-16-4 Ug=0,6 W/(m2.K), možnosť 
Ug=0,5 W/(m2.K) s hliníkovým alebo 
teplým rámikom. Okrasná výplň je 
dostupná podľa aktuálneho katalógu.

Zasklievacie lišty
Tvary líšt sú hranaté podľa tvaru krídla.

Kovanie
Dverné zámky jednobodové, viacbodové 
bezpečnostné alebo elektromechanické 
prevedenia. Povrchová úprava titán zinok. 
Dvojdielne plne nastaviteľné 3D pánty 
vo farbe biela, hnedá, bronz alebo svetlý 
hliník. Farba dverných kľučiek je podľa 
požiadavky. Štandardné nerezové madlá 
sú dostupné vo viacerých tvarových 
variantoch.  

Starostlivosť a údržba
Poskytujeme 5-ročnú záruku pri dodávke 
s montážou a 2-ročnú záruku pri dodávke 
bez montáže. Podmienkou záruky je 
pravidelná údržba podľa návodu na 
použitie.

CHARAKTERISTIKA HODNOTY / INFORMÁCIE

Systém Schüco® ADS 70.HI

Počet komôr 3

Hĺbka rámu 70 mm

Hĺbka krídla 70 mm

Počet tesnení 2

Súčiniteľ prechodu tepla Ud od 1,30 do 1,70 W/(m2.K)  
v závislosti od výplne alebo skla

Zvuková izolácia do 42 dB

Vodotesnosť Trieda 4A

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom Trieda C2

Prievzdušnosť Trieda 2

Prah znížený hliníkový s prerušeným 
tepelným mostom

Cylindrická vložka podľa výberu

Kovanie trojbodové uzatváranie*

Štandardná farba biela a farby podľa výberu

  *  zámok môže byť dodávaný v rôznych prevedeniach

ADS 70.HI vchodové dvere ASS 70.HI
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