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HLINÍKOVÉ DVEŘE

TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické údaje hliníkových dveří systému 
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Hliníkové zdvižně posuvné dveře z profilů Schüco ASS 70.HI

Vysoce tepelně izolovaný posuvný systém se zdvihem s perfektní vodotěsností a excelentní zvukotěsností. Schüco ASS 
70.HI s osazovacím rámem s 1, 2 nebo 3 kolejemi umožňuje realizaci velkých roztečí otevření s excelentním komfortem 
ovládání – perfektní pro použití jako vysoce kvalitní systémové řešení v rámci luxusní bytové i nebytové výstavby.  
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● tvarová a tepelná stálost materiálu profilu 
● dlouholetá životnost

Zvedací a posuvné dveře z hliníkových profilů Schüco ASS 70.HI jsou typické  
svou kvalitou, elegantnostní a nadčasovým designem,

KATALOGOVÝ LIST-

● výborný vzhled konstrukce

Rámy

Profily Schüco ASS 70.HI jsou zhotoveny z tvarově a tepelně stálého materiálu (slitina AlMgSi 05). Přednosti tohoto 
materiálu zaručují, že dveře mají dlouhou životnost při stálé kvalitě i při nešetrném zacházení. Povrch nepotřebuje žádnou 
zvláštní údržbu a odolává všem povětrnostním vlivům. Profilový systém Schüco ASS 70.HI je určen pro zvedací a posuvné 
dveře s tepelnou izolací. Šířka rámu křídla od 88 mm, stavební hloubka rámu od 160 mm. Tloušťka skla do 52 mm. Počet 
vodících lišt 1, 2 nebo 3. Hmotnost křídla až 300 kg, ve speciálním provedení až 400 kg. Velikost křídla až max. 9 m²: 
vysoká transparentnost a maximální přívod denního světla. Velmi kvalitní komponenty kování pro pohodlné ovládání.

Těsnění

Profily Schüco ASS 70.HI jsou standardně dodávány s těsněním EPDM.

Rozmanitost tvarů a doplňků

Hliníkový profilový systém Schüco ASS 70.HI nabízí možnost provedení zvedacích a posuvných dveří se 2 a 3 třemi 
stopami. Nabízí se mnoho variant a typů skel tak, aby dveře respektovaly styl Vaší stavby. Je možné využít skla 
bezpečnostního, skla ornamentního či probarveného. Alternativní kování: kompletně skrytý hnací systém Schüco e-slide 
otvírá, zavírá a zamyká i posuvné elementy se zdvihem o výšce podlaží. 

Široká paleta barev

Profil Schüco ASS 70.HI lze dodat ve všech barvách stupnice RAL, přičemž přímo ze skladu jsou nabízeny profily s 
barevným nástřikem povrchu RAL 9016 (bílá barva), hnědou barvou nebo s eloxováním. Obzvláště kreativní tvůrčí nápady 
je možné uskutečnit mozným dvoubarevným provedením profilů - možnost různé barevné úpravy zevnitř a zvenčí.
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Řez profilem Schüco ASS 70.HI

Tepelná a zvuková izolace

Dveře z profilů Schüco ASS 70.HI vykazují dobré tepelně technické vlastnosti a splňují požadavky normy ČSN 730540-2 
Tepelná ochrana budov a požadavky na vynikající zvukovou izolaci.

Součinitel prostupu tepla: Uw < 1,3 W/m²K

Třída vzduchové neprůzvučnosti až do 49 dB podle typu zabudovaného skla.


