
Schüco LivIng

Kunststof huisdeuren voor optimaal comfort –  
ontwikkeld om aan uw eisen te voldoen.



Schüco LivIng –  
Kunststof huisdeuren voor optimaal comfort

Het Schüco LivIng huisdeursysteem is geba-
seerd op een 7-kamerconstructie met een 
bouwdiepte van 82 mm en biedt uitstekende 
thermische-isolerende eigenschappen. Op deze 
manier kunnen ook zonder dure extra maatre-
gelen passiefhuizen worden gerealiseerd. Tege-
lijkertijd zorgt de verhoogde bouwdiepte voor 
meer veiligheid en inbraakbescherming.

De twee omlopende afdichtingsniveaus uit 
hoogwaardig EPDM-rubber garanderen decen-
nia lang een uitstekende bescherming tegen 
koude, tocht en vocht. Ook in het kritieke hoek-
bereik van de huisdeur genereert deze nieuwe 
dichtingstechnologie het hoogste dichtingsef-
fect voor een absolute betrouwbaarheid en een 
maximaal wooncomfort voor uw welbehagen.

Met het huisdeursysteem Schüco LivIng kun-
nen individuele ideeën voor uw droomdeur 
worden verwezenlijkt. Bij de deurvulling kunt 
u kiezen tussen een inzetvulling of een vleuge-
loverdekkende vulling (ook aan beide kanten). 
Voor de kleur hebt u de keuze uit klassiek wit, 
moderne Metallic-kleuren en fijngestructureerde 
houtstructuur. Met de buitenliggende alumini-
um dekschalen Schüco TopAlu kunt u bijzonde-
re optische accenten aanbrengen.

Ongeacht of de deur naar buiten of naar binnen 
opent, met Schüco LivIng kunt u het toegangs-
bereik volledig naar uw smaak inrichten.

Een huisdeur is het visitekaartje van een huis en geeft het toegangsbereik charme 
en esthetiek. Een huisdeur moet echter niet alleen qua uiterlijk overtuigen. Functio-
naliteit en duurzaamheid staan daarbij eveneens centraal. Met Schüco LivIng kunt 
u al uw persoonlijke eisen in één deur combineren. Creëer uw nieuwe kunststof 
huisdeur volledig volgens uw eigen persoonlijke ideeën en wensen. Tegelijkertijd 
biedt Schüco LivIng een innovatieve technologie die de beste thermische-isolatie 
tot het niveau van een energieneutrale woning en een verhoogde inbraakbeveili-
ging tot weerstandsklasse 2 (RC2) mogelijk maakt.
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Uw voordelen op een rij

Schüco LivIng  
Kunststof huisdeursysteem

Schüco LivIng vormt de  
perfecte basis voor moderne  

huisdeuren.

Perfecte energiebalans
De uitgekiende techniek en de beste afdichting zor-
gen voor uitstekende isolerende eigenschappen tot 
op het nieuwe van een energieneutraal huis met 
Uf-waarden tot 0,89 W/(m²K).

Schüco beschermt
Schüco LivIng huisdeuren zorgen dankzij de verhoog-
de bouwdiepte van 82 mm en met een overeenkom-
stige beslagtechniek voor een inbraakbeveiliging tot 
weerstandsklasse 2 (RC2).

Automatisering
De Schüco LivIng huisdeuren bieden een eenvoudige 
bediening zonder krachtinspanningen en intelligen-
te openingsmogelijkheden. De uitrusting van de huis-
deur met vingerafdruksensor of motorslot maken de 
opening comfortabel.

Beste dichtheid
Hoogwaardige afdichtingen van EPDM-rubber bie-
den een uitstekende veerkracht die decennia lang de 
beste dichtheid van de deuren garandeert. Bovendien 
zijn Schüco LivIng huisdeuren uitgerust met de aller-
nieuwste afdichtingstechnologie, die zelfs in de hoe-
ken van de deur garant staat voor optimale prestaties.

Talrijke oppervlakken
Voor de kleurrijke vormgeving van Schüco LivIng 
huisdeuren staan de schitterende Metallic-kleuren 
Schüco AutomotiveFinish, de buitenliggende alu-
minium dekschalen Schüco TopAlu en een uitge-
breid assortiment van meer dan 200 designfolies ter 
beschikking.

Stabiliteit en betrouwbaarheid
Een omlopende stalen versteviging in de deurvleugel  
biedt een maximale stabiliteit en zorgt voor een 
betrouwbare functionaliteit.

Kwaliteit "Made in Germany"
Alle Schüco kunststof systemen worden in onze 
fabriek in het Duitse Weißenfels ontwikkeld en gepro-
duceerd. De daarvoor gebruikt kunststof voldoet aan 
de hoogste kwaliteitseisen.

Onderhoudsvriendelijk
Dankzij het gebruik van uitstekende materialen zijn 
Schüco LivIng huisdeuren bijzonder onderhoudsvrien-
delijk. Deze deuren behouden doorheen de jaren hun 
functionaliteit en kunnen bovendien heel eenvoudig 
worden gereinigd.

Barrièrevrijheid 
Huisdeuren van het kunststof systeem Schüco 
LivIng kunnen met een niveaugelijke dorpel met een 
inbouwhoogte van 0 mm worden gemaakt. Zo wordt 
volledig aan alle eisen voor barrièrevrij bouwen con-
form DIN 18040 voldaan. Als alternatief kan ook een 
dorpel met een geringe inbouwhoogte van 20 mm 
worden gemonteerd.

Uitgebreide toebehoren 
Met grepen, krukgarnituren en scharnieren kunnen 
deuren individueel worden vormgegeven.

82 mm
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Kunststof huisdeuren met een systeem –  
door uw Schüco-partner

Verwacht het beste van ons. Bĳ de advisering, 
tĳdens de planning en tĳdens de uitvoering. Wĳ 
helpen u graag om de passende toegangsdeur 
voor uw huis te kiezen en geven competent 
advies op het vlak van...

• de thermische-isolatie
• de veiligheidsuitrusting
• de keuze van het oppervlak en de kleur
• en de toebehoren.

Bezoek ons in onze toonzalen! Wĳ tonen u met 
plezier onze referentievoorwerpen en stellen onze 
werkwĳze in detail voor. 

Schüco – Systeemoplossingen voor ramen, deuren en gevels 
Het in Bielefeld gevestigde Schüco International KG ontwikkelt en verkoopt systeemoplossingen voor 
ramen, deuren en vliesgevels. De 5.650 medewerkers die wereldwĳd voor het bedrĳf werken, zorgen  
er vandaag en in de toekomst voor dat het bedrĳf marktleider is en blĳft op het gebied van service en 
technologie. Naast innovatieve producten voor woningen en bedrĳfsgebouwen biedt de specialist op  
het gebied van gebouwschillen advies en digitale oplossingen in alle fases van een bouwproject – vanaf 
het initiële idee, de planning en de productie tot de montage. 12.000 gevelfabrikanten, architecten,  
aannemers en investeerders werken met Schüco samen. Het bedrĳf is in meer dan 80 landen actief.  
Meer informatie op www.schueco.com

Schüco Polymer
Technologies KG
www.schueco.be 
www.schueco.nl

Follow us: 

ORIGINELE RESERVEONDERDELEN VAN SCHÜCO 
SNEL EN EENVOUDIG ONLINE BESTELLEN

WWW.SCHUECO.BE/RESERVEONDERDELEN
WWW.SCHUECO.NL/RESERVEONDERDELEN
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