
Efektowna fuzja aluminium i drewna – nowe
okno Schüco AWS WoodDesign

Drewno to wszechstronny materiał o ciepłym charakterze, zaś aluminium
imponuje trwałością i stabilnością. W nowych oknach Schüco AWS
WoodDesign połączono naturalny charakter drewnianej powierzchni od
wewnątrz z doskonałą odpornością aluminium od zewnątrz. Unikatowe
rozwiązanie o transparentnym charakterze idealnie wpisuje się w ambitną,
zrównoważoną architekturę.

Innowacyjne, drewniano-aluminiowe okna blokowe Schüco AWS WoodDesign to perfekcyjna
kombinacja designu, zrównoważonych materiałów i funkcjonalności. Aluminiowa rama skrzydła
okiennego została od wewnątrz wykończona okładziną z naturalnego dębowego drewna i jest
dostępna w wielu odcieniach, dlatego można ją precyzyjnie dopasować do charakteru wnętrza.
Natomiast od zewnątrz stolarka imponuje nowoczesnym, transparentnym wyglądem aluminiowego
okna blokowego z ukrytym skrzydłem. Innowacyjne połączenie dwóch ponadczasowych materiałów
nie tylko poszerza możliwości indywidualnego kształtowania designu wnętrza i elewacji, lecz także
pozwala w pełni zużytkować wszystkie zalety drewna i aluminium.

Szeroka paleta możliwości wzorniczych
Drewno od zawsze inspirowało artystów i architektów wnętrz, gdyż można łatwo modyfikować jego
wygląd zgodnie z własnym zamysłem. Natomiast stabilność aluminium pozwala na realizację
nowoczesnych, wielkoformatowych konstrukcji okiennych z efektownie wąskimi ramami. Okna AWS
WoodDesign stanowią idealną fuzję obydwu tych materiałów. Dzięki bogatej palecie modnych
odcieni drewnianego wykończenia ramy skrzydła stolarkę można idealnie dopasować do stylu, w
jakim zostało zaaranżowane wnętrze. Do wyboru jest aż siedem modnych kolorów: Pure, Natural,
Walnut, Chocolat, Gris Beige, Savanna oraz Super White. W kompozycjach inspirowanych art déco
doskonale sprawdzi się na przykład egzotyczny odcień Walnut, zaś w skandynawskich – zimny Super
White. To jednak nie koniec możliwości – na życzenie dostępne są także inne odcienie. Natomiast
zewnętrzna aluminiowa rama może być anodowana lub malowana proszkowo na dowolny odcień z
palety RAL, więc możliwości są niemal nieskończone. Istnieje ponadto opcja stosowania drewnianych
listew wykończeniowych np. produkowanych na wymiar przez zewnętrzną stolarnię w innym kolorze.

Bogate właściwości użytkowe
Okna AWS WoodDesign można dopasować nie tylko do indywidualnych koncepcji architektury
wnętrza i elewacji, lecz także wymagań związanych z parametrami użytkowymi. W zależności od
potrzeb związanych z oszczędnością energii można wybrać wersję wysoko izolowaną cieplnie AWS



75 BS.HI+ lub superizolowaną AWS 75 BS.SI+ o głębokości zabudowy 75 mm. Natomiast w
budownictwie wysoko energooszczędnym i pasywnym sprawdzi się okno AWS 90 BS.SI+ o
zwiększonej głębokości zabudowy 90 mm i doskonałym współczynniku dla ramy Uf ≥ 0,96 W/m2K.
Specjalnie z myślą o oknach AWS WoodDesign opracowano ponadto różne klamki, od wersji
wtykowej z prostokątną lub okrągłą rozetą aż po klasyczne rozwiązanie z rozetą owalną, które
zapewnia podwyższoną odporność na włamanie do klasy RC3. Klamki są dostępne w kolorze białym,
czarnym oraz stali nierdzewnej. Okna drewniano-aluminiowe mogą dodatkowo zapewniać doskonałą
izolacyjność akustyczną nawet do 49 dB.

 

KONTAKT

Schüco International Polska Sp.z o.o. 

E-mail: schueco@schueco.pl

WWW: www.schueco.pl

Tel: +48 46 858 32 00
Fax: +48 46 858 32 01
Adres:
Żelechowska 2
96-321 Siestrzeń k/Warszawy

http://www.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/id/4382
http://www.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/id/4382
mailto:schueco@schueco.pl
http://www.schueco.pl

