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Min favoritplats?
Mitt hem!

Det är skillnad på att bygga ett hus 

och att skapa ett hem. Känslan av 

att “det här är min plats på jorden” 

hänger tätt ihop med att byggnaden 

är utformad efter just min smak och 

stil. Ett hem är en plats som speglar 

min personlighet. Här finns de funk-

tioner jag vill ha och här har mina 

specifika behov tillgodosetts. Schüco 

skapar boendekvalitet utöver det van-

liga och erbjuder flexibla lösningar 

för moderna hem med personlighet. 

Oavsett om du bygger nytt, renoverar 

eller moderniserar har Schüco alltid 

rätt skjutdörr för ditt byggprojekt. 

Exklusiv panoramadesign, mångsidig 

klassisk design eller platsbesparande 

vikdesign – valet är ditt. Vilken av 

våra skjutdörrar passar bäst för dina 

personliga krav och ditt hem? 

Denna broschyr hjälper dig 

att hitta rätt.
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Släpp in dagsljuset och öka välbefinnandet. Att planera in 
skjutdörrslösningar från Schüco i ditt byggprojekt innebär 
maximal utsikt, personlig design, utmärkt isolering, smarta 
säkerhetsfunktioner och god komfort. Oavsett vilken 
skjutdörrslösning du väljer blir den en värdefull investering i 
komfort, design, säkerhet och hållbarhet.
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Vilken lösning är rätt för mig?
Skjut undan väggen och flytta utomhus så fort vädret tillåter. Eller låt rummet 
bli en del av trädgården genom att vika undan väggen helt. Schüco erbjuder 
ett stort antal skjut- och vikdörrar med aluminiumkonstruktion, från oisolerade 
system för inomhusbruk eller enklare uterum till superisolerade varianter för pas-
sivhus. Alla skräddarsydda och måttanpassade för att passa just ditt hem.

Panorama –  
den exklusiva 
Panoramaskjutdörrens slimmade profiler 
och stora glasytor ger en fantastisk 
utsikt och allt dagsljus du behöver.

Klassisk –  
den mångsidiga och beprövade
En klassisk skjutdörrsdesign som med 
sin imponerande mångsidighet och 
bekväma hantering passar till i stort sett 
varje tänkbart byggprojekt.

Vik –  
den platsbesparande
Öppna dina vikdörrar fullt ut och förena 
vardagsrum och terrass till en enda stor, 
härlig yta. 

Vilken skjutdörr är rätt för mig? 
Använd vår konfigurator för att designa 
din egen skjutdörr.

Tre utsikter
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Tröskelfria övergångar
Höga trösklar utgör typiska snubbelrisk-
er. Tack vare tröskelfria lösningar slipper 
du höjdskillnader runt öppningsytorna, 
vilket gör det lättare för alla att ta sig ut 
på altanen eller i trädgården.

Inkorporerat i ditt smarta 
hemsystem
Smarta hem innebär en nätverksbaserad 
och automatiserad teknik som blir allt 
vanligare i vårt avlånga land. Har du re-
dan ett smart hemsystem och vill lägga 
till en skjutdörr från Schüco? Inga prob-
lem! Beroende på vilken typ av smart 
system du har installerat kan du göra 
skjutdörren till en del av ditt intelligenta 
hem - snabbt och enkelt.

Automatisk manövrering
Vi har alla varit där: man blir bekväm 
i soffan, bara för att inse att luften i 
rummet är kvav eller att du har glömt att 
stänga din skjutdörr. Detta är inget prob-
lem med den automatiserade lösningen 
från Schüco. Luta dig bara tillbaka och 
sträck dig efter din smartphone. Du kan 
enkelt öppna och stänga även stora 
skjutdörrar med din surfplatta, smart-
phone eller en via en knapptryckning. 

Ibland är ett ord allt du behöver då du 
även kan styra din skjutdörr via röstkom-
mando. Övervakning av öppning och 
stängning med en bekräftelsefunktion 
hjälper till att styra skjutenheterna när 
du lämnar huset. Så enkelt och säkert 
är det.

Schüco SmartClose
Detta är ett välbekant inslag i moderna 
kök: dörrar och skåp som stängs tyst, 
nästan av sig själva. Schücos skjutdör-
rar använder en liknande teknik. Med 
Schüco SmartClose saktar en innovativ 
stängningsmekanism ner det rörliga 
dörrbladet försiktigt men effektivt och 
flyttar den automatiskt till stängt läge. 
Du kan sedan låsa skjutdörren manuellt 
med hjälp av handtaget.

Solskydd 
Schücos solskyddssystem i textil AB 
ZDS (Aluminium Blind ZIP Design 
Screen) skyddar mot bländande solljus. 
Dess breda enheter erbjuder optimal 
skuggning även för de största skjutdörr-
spartierna. Blixtlåstekniken säkerställer 
ett smäckert utseende med en slimmad 
och modern design. Beroende på mate-
rial och tygets transparens (0 – 14%) får 

du antingen en tjockare textil som ger 
utmärkt bländskydd och solavskärmning 
eller ett transparent tyg som säkerställer 
en perfekt sikt utåt. Du kan i din tur 
sedan kombinera detta med konven-
tionella skugglösningar såsom utvändi-
ga persienner eller jalusier.

Sömlösa övergångar från insidan till utsidan, bekväma drift- och ventilationsmöjligheter: komfort kommer i många olika former och gynnar hela familjen.

Bekväma lösningar ska alltid passa både nuet och framtiden. Det betyder 
att alla, oavsett ålder, storlek och förmåga, kan använda våra skjutdörrar 
med maximal säkerhet och komfort. 
Detta gör dörrarna till en värdefull investering för framtiden – för din 
boendekvalitet och värdet på din fastighet.

En investering i framtiden
Komfort
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Smala profilbredder
En av de viktigaste aspekterna i 
designen är profilbredderna. Du kan 
uppnå maximal transparens med ramar 
dolda i väggar och tak samt minimala 
profilbredder och byggdjup. Schücos 
skjutdörrar i panormadesign erbjuder 
maximal transparens. Och även om ra-
marna i skjutdörrar med klassisk design 
inte alltid är dolda i väggar och golv 
som med panoramadesign, är de smala 
siktlinjerna inte bredare än ett kreditkort 
– 40 mm. 

Designade beslag och handtag
Liksom själva skjutdörren behöver 
handtaget uppfylla höga krav vad gäller 
funktionalitet och design. Schüco har 
därför tagit fram en serie handtag utfor-
made för att matcha skjutdörrarna. De 
är också lätta att använda och innehar 
den senaste tekniken med ett elegant 
utseende, samtidigt som de erbjuder en 
effektiv funktionalitet för byggnadsauto-
mation och säkerhet. Schücos handtag 
är kompatibla med både fönster- och 
skjutdörrssystem – vilket gör allt 
enhetligt.

Oändligt utbud av kulörer
Färgen på dina skjutdörrsprofiler är vik-
tigt när det kommer till ditt hems 
utseende – både från insidan och ut-
sidan. Med Schüco kan du välja mellan 
en rad olika färger och ytbehandlingar 
och designa ditt hem på ditt sätt. Vill du 
ha olika färger på insidan och utsidan? 
Inga problem.

Prisbelönt design
Skjutdörrar från Schüco uppfyller de 
högsta kraven när det kommer till kval-
itet, komfort och design. De har vunnit 
många internationellt kända designpriser 
som Red Dot Design Award, iF Design 
Award och the German Design Award.

En skjutdörr är ett viktigt designelement som perfekt kopletterar din egen personliga stil.

Låt din unika personlighet skina igenom. Schücos skjutdörrar har ett stil-
rent formspråk som passar alla hustyper och skapar en modern och luftig 
känsla. De tillåter dig att kombinera storlek, funktion, färg och tekniska 
lösningar enligt dina önskemål och genom det sätter du en personlig 
prägel på huset - din egen.

Gör ditt hem unikt
Design
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Det säkra före det osäkra
Hemmet ska vara en trygg plats, en 
privat sfär där du själv bestämmer vem 
som ska få komma och gå. Förutom att 
skydda mot inkräktare ska det också ha 
en säker konstruktion och vara byggt 
med produkter som håller. Schücos 
skjutdörrar erbjuder ett säkert alternativ 
med ramar med anti-lyftanordningar, 
flertalet låspunkter samt handtag med 
trycklåsknappar för att öka inbrottssky-
ddet.

Skydda dig mot inbrott
Ett vanligt sätt för tjuven att få tillgång 
till ett hem är genom altandörrar och 
fönster på bottenvåningen. För att säk-
erställa en hög nivå av inbrottsskydd re-
kommenderas motståndsklass RC 2 för 
fönster och dörrar. Som jämförelse kan 
ett fönster i motståndsklass RC 1 lyftas 
ut på bara 30 sekunder, men med RC 
2 tar det en inbrottstjuv tre oavbrutna 
minuter att göra detsamma och det blir 
därmed enklare att upptäcka oinbjudna 
gäster som försöker ta sig in.

Styr genom en app
Schüco erbjuder lösningar för en inte-
grerad öppning- och stängningsöver-
vakning för din skjutdörr. Oavsett var 
du befinner dig kan du genom en app 
se om din skjutdörr är öppen eller 
stängd och låst. Du kan även kombinera 
övervakningssystemet med larmsystem 
för att ytterligare öka säkerheten för ditt 
hem och familj.

Testad och certifierad säkerhet
Säkerheten gällande din skjutdörr är 
särskilt viktig för oss. Det är därför vi 
utsätter dem för regelbundna tester i 
vårt teknologicenter i Bielefeld, Tyskland. 
Många komponenter har stor inverkan 
på skjutdörrens säkerhetsaspekter och 
testas därför noggrant. Det gäller bland 
annat profilsystemet i aluminium, låsen-
heter och beslag samt detta i kombina-
tion med inbrottshämmande glas.

Gör ditt hem till en säker plats.

Skjutdörrar från Schüco skapar en varm och trygg atmosfär 
där du kan känna dig säker i ditt hem. Våra skjutdörrar har 
testats och certifierats i upp till motståndsklass RC 2 och håller 
därmed farorna ute. Det gäller även stora glas med smala 
profiler. 

Stäng ute faror
Säkerhet
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Manövering via surfplatta eller 
smartphone
Smartphones är nu en vanlig enhet för 
att använda och styra många dagliga ap-
plikationer. Med motoriserade skjutdörrar 
från Schüco kan du enkelt välja att öppna 
och stänga din skjutdörr med hjälp av en 
app på din smartphone eller surfplatta. 
Oavsett var du är. Med appen kan du även 
använda övervakningen av stängnings-
funktionen, så att du alltid har koll på att 
du har stängt din skjutdörr ordentligt.

Integration i ditt smarta hem-system
Smarta hem innebär nätverksanslutna, 
automatiserade tjänster för ditt hem. Alla 
automationskomponenter från Schüco kan 
intelligent kopplas ihop med varandra och 
är lätta att styra genom en app.

Digitalisering gör vår värld smartare dag för dag. Detta gäller också hus och byggnader. 
Innovativa lösningar från Schüco gör ditt dagliga liv enklare, bekvämare och mer effektivt, sam-
tidigt som det skyddar din hälsa, ditt hem och din egendom. Det spelar även en viktig roll för 
att öka och behålla dess värde på lång sikt. Därför erbjuder Schüco inspirerande, intelligenta 
och sammankopplade produkter och system som berikar ditt smarta liv. 

Hållbarhet är ett förhållningssätt som vi på Schüco kräver och implementerar varje dag 
genom att fokusera på kvalitet, energieffektivitet och sparsam användning av resurser 
i form av återvinningsbara produkter och tjänster. Alla Schücos system omfattas av en 
produktutveckling som strävar efter hållbarhet. Genom sin långa livslängd och 
möjlighet till återvinning bidrar de positivt till uppförandet av hållbara byggnader. 

Smarta lösningar för ditt hem
Smart

För ett hållbart byggande
Hållbarhet

100% återvinningsbart
Aluminium är 100% återvinningsbart.
På Schüco utvecklas alla produkter enligt 
designprincipen “Cradle to Cradle” vilket 
innebär att produkterna kan separeras och 
återvinnas till nya produkter och kompo-
nenter - utan att förlora i kvalitet. Schüco 
arbetar hela tiden för att våra skjutdörrar 
ska vara återvinningsbara. Vårt mål är att 
återanvända allt material. Aluminium är 
särskilt hållbart i detta sammanhang och 
återvinns redan från början av industripro-
duktionen och framåt – utan kvalitetsför-
lust. Det betyder att den kan återföras till 
materialcykeln om och om igen. 

Energieffektivitet
Håll värmen inne på vintern och ute på 
sommaren. Schüco erbjuder välisolerade 
skjut- och vikdörrar med U-värden ner 
på passivhusnivå. De uppfyller de högsta 
kraven på värmeisolering och hjälper till 
att spara energi. Detta skapar ett behagligt 
inomhusklimat och minskar uppvärmn-
ingskostnaderna. Så förutom att göra en 
insats för miljön sparar du även in pengar 
på din energiförbrukning.

Hållbara produkter
Ju längre en produkt kan användas, desto 
bättre är dess ekologiska balans. Skjutdör-
rar från Schüco uppfyller just detta krav 
med sina material och beprövade teknik 
som möjliggör långvarig användning. De 
kan enligt tester uppnå minst 20 000 öp-
pnings- och stängningscykler, vilket gör att 
vi kan garantera din skjutdörrs livslängd.

18 19

FUNKTIONERFUNKTIONER



Panoramaskjutdörrens slimmade profiler och stora 
glasytor ger en fantastisk utsikt och allt dagsljus du 
behöver - för de bästa utsikterna. 

02
PANORAMA
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Panoramaskjutdörrens slimmade profiler 

och stora glasytor ger en fantastisk utsikt 

och allt dagsljus du behöver. Tack vare de 

starka, smala aluminiumprofilerna går det 

att konstruera stora glaspartier för maximalt 

ljusinsläpp. Det här är lösningen som ger 

extra av allt. Mer utsikt, större öppning och 

rikligt med dagsljus. Panoramaskjutdörren 

ger en helt ny känsla av frihet och rymd 

till din drömvilla. Skjutdörrarna är elegant 

infällda i väggar, tak och golv. De glider 

ljudlöst och smidigt, sparar utrymme och är 

inbrottshämmande. De går enkelt att öppna 

manuellt och med den automatiska ver-

sionen kan du bekvämt öppna via surfplat-

ta, mobil eller med en knapptryckning. 

Läs mer!
Läs mer om skjutdörrar i panormadesign på  
www.schueco.se/treutsikter-panorama

Panorama 
“Den exklusiva”
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Fördelar

Skräddarsydd
Stort utbud av kulörer och ytbehandlingar

Prisbelönt design 
Mottagare av internationellt 
kända designpriser

Maximal transparens 
Profilerna döljs i golv, 
väggar och tak 

Öppningstyper  
Stort utval av öppningstyper

Smart Home
Lätt att integrera i ditt smarta-hemsystem

Manövrering
Bekväm hantering, 
automatisk eller manuell

Värmeisolering
U-värden så låga som 
0.96 W/(m²K)

Säkerhet
Inbrottssäkerhet upp till RC 2

27

PANORAMA DESIGN



En klassisk skjutdörrsdesign som med sin imponerande 
mångsidighet och bekväma hantering passar till i stort sett 
varje tänkbart byggprojekt.
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Klassisk 
“Den mångsidiga 
och beprövade”

En klassisk skjutdörrsdesign som med sin 

imponerande mångsidighet och bekväma 

hantering passar till i stort sett varje tänk-

bart byggprojekt.

Genom att vrida på handtaget lyfts dörren 

och därefter glider den åt sidan. Den smarta 

tekniken ”lyft-skjut” gör det enkelt för vem 

som helst att öppna stora glaspartier utan 

ansträngning. Den klassiska modellen kan 

öppnas från vänster, höger eller från mitten. 

Systemet erbjuder upp till tre spår vilket 

möjliggör stora öppningsbredder och ett 

brett utbud av öppningstyper.

Läs mer!
Läs mer om skjutdörrar i klassisk design på  
www.schueco.se/treutsikter-klassisk
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Fördelar

Tröskelfria lösningar
För en sömlös övergång mellan ute och inne

Öppningstyper  
Stort utval av öppningstyper

Manövrering
Bekväm hantering, 
automatisk eller manuell

Skräddarsydd
Stort utbud av kulörer och ytbehandlingar

Värmeisolering
U-värden så låga som 
0.96 W/(m²K)

Säkerhet
Inbrottssäkerhet upp till RC 2

Smart Home
Lätt att integrera i ditt smarta-hemsystem
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Flexibel och platsbesparande: Öppna dina vikdörrar fullt 
ut och förena vardagsrum och terrass till en enda stor, 
härlig yta.
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Vik 
“Den platsbesparande”

Öppna dina vikdörrar fullt ut och förena 

vardagsrum och terrass till en enda stor, 

härlig yta. Med ett enkelt handgrepp öppnar 

du upp hela väggen och kan enkelt flytta ut 

så snart vädret tillåter. Vikdörrar viks ihop till 

smala paket på in- eller utsidan och par-

keras valfritt till höger eller vänster. 

Oavsett vilken öppningstyp du väljer kom-

mer dina vikdörrar att glida ljudlöst längs 

spår upptill och nedtill. En praktisk lösning 

är att installera en gångdörr så att du 

snabbt och enkelt kan gå in och ut utan att 

behöva öppna hela vikdörrspartiet.

Läs mer!
Läs mer om skjutdörrar i vikdesign på  
www.schueco.se/treutsikter-vik
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Fördelar

Viksystem
Vik undan en hel vägg

Öppningstyper 
Upp till 18 olika öppningstyper

Enkel åtkomst
Möjligt att integrera en gångdörr till de till-
fällen du inte önskar öppna hela partiet 

Skräddarsydd
Stort utbud av kulörer och ytbehandlingar

Enkel och tyst 
Manuell manövrering

Värmeisolering
U-värden så låga som 1.3 W/(m²K)

Säkerhet
Inbrottssäkerhet upp till RC 2
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Denna broschyr ger dig mycket information och 
inspiration till ditt kommande byggprojekt. Men vad 
gör du nu? Schüco erbjuder specialiserade och pålitliga 
rådgivare som gärna svarar på dina frågor. 
Du kan även kontakta en Schüco-partner i din närhet.
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Med ett enkelt klick
I tillägg till denna broschyr finner du mer information och inspiration gällande 
Schücos skjutdörrar på vår webbplats www.schueco.se/treutsikter

Hitta din Schüco-partner
Dina Schüco-partier tillverkas unikt för dig. Alla våra partner är noga utvalda för 
att du ska få bästa kvalitet och service. De tillverkar din skräddarsydda lösning 
lokalt med hantverkskunnig personal och moderna Schüco-maskiner. 
De erbjuder rådgivning och skräddarsyr din produkt och hjälper dig med allt från 
måttagning till installation.   

… skjutdörrskonfigurator
Använd detta konfigurationsverktyg för 
att skapa dina drömmars skjutdörrar. 
Där kan du även skicka in en förfrågan 
direkt till en av våra Schüco-partner.

… en 360° vy
Få ett nytt perspektiv på våra skjutdörrar 
genom panormavy i 360° .

… låt dig inspireras
Spana in referenser med skjutdörrar från 
Schüco från världens alla hörn.

… mer information
Utöka dina kunskapar om våra skjutdör-
rar i panorama, klassisk och vikdesign.

… kontakta oss
Har du frågor? Kontakta oss.

Läs mer!
Läs mer om skjutdörrar på  
www.schueco.se/treutsikter

Tvärtemot vad du kanske tror kan du inte köpa Schüco 
produkter direkt från oss – utan från våra speciellt utvalda 

Schüco-partners i Sverige.

                          Hitta din Schüco-partner!
                             Hitta rätt partner för ditt projekt på:  
                             www.schueco.se 
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Om Schüco
Schüco är marknadsledande systemleverantör av fönster, dör-
rar och fasader. Schüco representeras av 5650 anställda i 80 
länder världen över som hjälper dig att förvandla ditt hus till 
ett hem. Sedan grundandet 1951 har det familjeföretaget från 
Bielefeld, Tyskland utvecklats till en branschledare.

Vår önskan är att du ska få ditt eget personliga drömhus. 
Oavsett om du renoverar, moderniserar eller bygger nytt, 
kan vi möta dina önskemål. Våra produkter är baserade på 
kvalitet, innovation och hållbarhet. De uppfyller också alla de 
högsta kraven när det gäller komfort, design, säkerhet och 
hållbarhet.

Du hittar oss på
www.schueco.se
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