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Aluminium door systems ADS

Uşa nu înseamnă doar accesul către o clădire. Ea trebuie să 
îndeplinească cerinţe privind izolarea termică, siguranţă,  
funcţionalitate şi design mai mari decât alte părţi ale clădirii. 
Sistemul pentru uşi Schüco ADS (Aluminium door systems) 
a fost dezvoltat exact pentru a răspunde acestor cerinţe. Are 
caracteristici de izolare termică excelente şi, datorită flexibilită-
ţii sale poate fi utilizat într-o paletă largă de soluţii pentru secu-
ritatea şi automatizarea clădirii. Designul elegant este unitar cu 
al ferestrelor din sisteme de aluminiu Schüco AWS.
Uşile Schüco ADS se potrivesc aproape la orice design con-
structiv şi pot fi folosite pentru a crea soluţii arhitecturale efici-
ente şi elegante.

A door does not just provide access into a building. It has to 
meet higher standards of thermal insulation, security, func-
tionality and design than any other building component. The 
Schüco ADS door systems (Aluminium door systems) were 
specifically developed to meet these requirements. They offer 
excellent thermal values and, due to a comprehensive range 
of systems, can be used for a variety of solutions in building 
security and automation. Their timeless design combines 
effectively with the Schüco Aluminium window system AWS. 
Schüco ADS door systems fit economically into almost any 
building design and can be used to create efficient and stylish 
architectural solutions.
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4 Schüco Sisteme din aluminiu pentru uşi ADS
Aluminium door systems ADS

Resursele primare devin din ce în ce
mai rare, preţul energiei creşte, iar 
legislaţia pentru protecţia climei devine 
tot mai severă. Ca urmare, se pune tot 
mai mult accentul pe anvelopa clădirii, 
ca o interfaţă între interior şi exterior. 
Fiind o parte importantă a anvelopei 
clădirii, uşile trebuie să fie eficiente 
din punct de vedere economic şi să 
contribuie la bilanţul energetic pozitiv 
al clădirii.

Schüco a înţeles aceste cerinţe. Noile
sisteme pentru uşi Schüco ADS cu 
caracteristici îmbunătăţite şi zone 
izolatoare extinse au valori excelente 
pentru coeficientul de transfer termic 
până la Uf=1,0 W/(m2K) pentru uşile 
Schüco ADS 112.IC. Astfel contribuie 
activ la economisirea energiei şi 
îmbunătăţesc în mod semnificativ 
bilanţul energetic. 
Numeroase funcţii suplimentare 
sunt disponibile pentru uşile din 
sistemele Schüco ADS. Spectrul 
variază de la automatizarea umbririi 
solare şi a sistemelor de climatizare 
până la producţia integrată a energiei 
electrice şi includerea în sistemul de 
management al clădirii.

Primary resources are becoming 
scarcer, energy prices are rising and 
legal requirements regarding climate 
protection are stricter than ever. As 
a result, the focus is increasingly on 
the building envelope as an interface 
between inside and outside. As an
important part of the building 
envelope, doors must be economically 
efficient and contribute to creating a
positive energy balance in the building. 

Schüco has embraced this challenge. 
The new Schüco ADS door systems 
feature improved profiles and enlarged 
insulation zones which offer excellent 
thermal insulation values – up to a 
Uf-value of 1.0 W/(m2K) for the Schüco 
door ADS 112.IC. They therefore make 
an active contribution to saving energy 
and significantly improve the energy 
balance.
Numerous additional functions are 
available for the Schüco ADS door 
system. The spectrum ranges from 
automation, through solar shading, 
to ventilation devices and integrated 
solar electricity generation, as well as 
inclusion in the building management 
system.

Energy3 – Economisirea, producerea şi furnizarea   
   în reţea a energiei
Energy3 – Save, generate and network energy 

Izolare termică la nivel de casă pasivă. Sistemul pentru 
uşi superizolat Schüco ADS 112.IC (Insulation Cover) 
impune noi standarde de eficienţă energetică pentru 
uşile din aluminiu.
Passiv-house-suitable thermal insulation
The high insulated door system Schüco ADS 112.IC  
(Insulation Cover) sets new energy efficiency standards 
for aluminium doors.

 ■ Valori Uf până la 1,0 W/(m²K)
 ■ Zonă izolatoare mărită, cu bare 
izolante din spumă

 ■ Până la trei nivele de izolare în profilul 
de cercevea 

 ■ Etanşare automată în zona de prag
 ■ Economie de energie 
 ■ Clasificare conform EN ISO 10077-2

 ■ Uf-value up to 1.0 W/(m²K)  
 ■ Enlarged insulation zone with 

foam-filled insulating bars 
 ■ Up to three sealing levels 

in the vent frame
 ■ Automatic sealing in threshold area 
 ■ Energy savings 
 ■ Classification in accordance with  

EN ISO 10077-2



5SchücoSisteme din aluminiu pentru uşi ADS
Aluminium door systems ADS

Uşile Schüco ADS 60 reprezintă o soluţie 
economică pentru zone climatice mai 
calde, pentru interioare sau pentru 
clădiri publice. Posibilităţile multiple de 
integrare în sistemele de automatizare 
şi supraveghere ale clădirilor facilitează 
utilizarea acestor uşi. Se combină în mod 
ideal cu ferestrele Schüco AWS 60 pentru
o integrare armonioasa în faţadă.

The Schüco Door ADS 60 is the  
economical solution for entrances where 
the focus is not on thermal insulation; for 
example, in warmer  climates, for interior 
use or in public buildings. The different 
options for integration in the building 
security and building management system 
mean that the doors are versatile and can 
be used economically. They coordinate 
ideally with the Schüco AWS 60  window 
system, which can then be integrated 
seamlessly in the façade.

Uşi Schüco ADS 60
Schüco ADS 60 doors

Caracteristics
 ■ Minimal basic depth
 ■ Continuous leaf profi le
 ■ 147 mm face width
 ■ Barrel hinge, infinitely 

adjustable in three dimensions
 ■ Almost fl ush-fi tted rosette

Optional
 ■ Automatic door seal
 ■ Easy-access solutions
 ■ Leaf-enclosing infill
 ■ Emergency fittings
 ■ Radio control
 ■ Integration in building

management system

Caracteristici
 ■ Adâncime de construcţie redusă
 ■ Profil perimetral de cercevea
 ■ Lăţime vizibilă 147 mm 
 ■ Balamale reglabile continuu în trei 

dimensiuni
 ■ Rozete aproape coplanare

Opţional
 ■ Etanşare automată a uşii
 ■ Soluţii de prag fără bariere 
 ■ Blat de uşă coplanar cu tocul
 ■ Paneluri peste cercevea
 ■ Feronerie antipanică
 ■ Comandă radio 
 ■ Integrare în sistemul de  

management al clădirii
Sistem de uşi Schüco ADS 60,
Schüco Door ADS 60, 

Sistem din aluminiu pentru uşi ADS 60
Schüco Aluminium door system ADS 60
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Uşi Schüco ADS 65
Schüco ADS 65 doors

Uşile Schüco ADS 65 sunt o soluţie 
economică pentru uşi de intrare care 
trebuie să asigure o bună izolare termică.
Datorită accesoriilor disponibile poate 
fi folosită ca uşă multifuncţională şi 
integrată în sistemul automatizat de 
siguranţă al clădirii. Designul modern - 
de exemplu în versiunea SL (Soft Line) 
cu cercevea rotunjită - face posibile 
nenumărate variante de design pentru 
anvelopa clădirii.

The Schüco Door ADS 65 is suitable 
for economical entrance solutions in 
conjunction with very good thermal 
insulation. Optional fittings allow it also 
to be used as a multi-purpose door 
and integrated in the building security 
and building management system. The 
modern design – for example, in the SL 
(Soft Line) version with rounded leaf 
contours – provides numerous design 
options for the building envelope.

Uşă Schüco ADS 65
Schüco Door ADS 65

Sisteme din aluminiu pentru uşi ADS
Aluminium door systems ADS

Caracteristici
 ■ Valoare Uf până la  2,3 W/(m2K)
 ■ Lăţime vizibilă 147 mm 
 ■ Balamale reglabile continuu în trei 

dimensiuni
 ■ Rozete aproape coplanare
 ■ Greutate max.cercevea 150 kg
 ■ Maxim 500.000 cicluri conform 

EN 12400

Opţional
 ■ Varianta de cercevea Residential Line 

(RL) sau Soft Line (SL)
 ■ Etanşare automată a uşii 
 ■ Soluţii de prag fără bariere 
 ■ Balamale ascunse
 ■ Blat de uşă coplanar cu tocul
 ■ Paneluri peste cercevea
 ■ Feronerie antipanică şi pentru uşi de 

evacuare

Characteristics
 ■ Uf-value up to 2.3 W/(m2K)
 ■ 147 mm face width 
 ■ Barrel hinge, infinitely adjustable in 

three dimensions 
 ■ Almost flush-fitted rosette 
 ■ Max. leaf weight 150 kg 
 ■ Max. 500,000 test cycles in 

accordance with EN 12400

Optional
 ■ Residential Line (RL), or Soft Line (SL)

models
 ■ Automatic door seal 
 ■ Easy-access solutions
 ■ Concealed hinges 
 ■ Leaf-enclosing infill panel 
 ■ Emergency fittings and emergency 

exit switch 

Sistem din aluminiu pentru uşi ADS 65
Schüco Aluminium door system ADS 65
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Uşi Schüco ADS 65 HD
Schüco ADS 65 HD doors

Sisteme din aluminiu pentru uşi ADS
Aluminium door systems ADS

Uşa Schüco ADS 65 HD (Heavy Duty), 
care se poate realiza şi la dimensiuni 
mari, crează accente remarcabile pe 
faţadă datorită supleţei profilelor. Este 
o construcţie foarte stabilă şi permite 
deschideri de mari dimensiuni pentru 
clădiri cu trafic intens. Adâncimea de 
construcţie a profilului de 65 mm şi 
înălţimea până la 3.000 mm fac posibile 
numeroase aplicaţii şi variante de design. 
Designul clasic se armonizează cu 
toate sistemele Schüco pentru faţade şi 

ferestre.

The Schüco Door ADS 65 HD (Heavy 
Duty), also available as oversize units 
for large architectural projects, creates 
a striking feature of the açade with its 
slim face width. It has a particularly 
robust design and  offers large opening 
widths for busy buildings. The basic 
depth of 65 mm and the clearance height 
of up to 3,000 mm allow a wide range 
of applications and design options. 
This classic, timeless design perfectly 
coordinates with the Schüco façade 
and window systems for an outstanding 
continuation.

Uşă Schüco ADS 65 HD
Schüco Door ADS 65 HD

Caracteristici
 ■ Rezistenţă antiefracţie până la WK3 

(RC3) 
 ■ Lăţime până la 2.800 mm (în 2 

canaturi) 
 ■ Înălţimi generoase până la 3.000 mm 
 ■ Greutatea max. cercevea 200 kg 
 ■ Balamale în variantă întărită
 ■ Se poate alege, profil de prag sau 

cercevea perimetrală

Opţional
 ■ Etanşare automată a uşii 
 ■ Soluţii de prag fără bariere
 ■ Blat de uşă coplanar cu tocul
 ■ Balamale ascunse
 ■ Paneluri peste cercevea 
 ■ Balamale cu 1.000.000 cicluri de 

anduranţă verificate conform  
EN 12400

 ■ Feronerie antipanică
 ■ Siguranţă pentru uşi de evacuare

Characteristics
 ■ Burglar-resistant up to WK3 (RC3) 
 ■ Opening width up to 2,800 mm (double-

leaf) 
 ■ Generous clearance heights of up to 

3,000mm
 ■ Max. leaf weight 200 kg
 ■ Barrel hinge with reinforced design 
 ■ Choice of sill rail profile or 

continuous leaf profile

Optional
 ■ Automatic door seal
 ■ Easy-access solutions
 ■ Concealed hinges
 ■ Leaf-enclosing infill 
 ■ Door hinges tested in 1,000,000 cycles 

for continuous loading in accordance 
with EN 12400

 ■ Emergency fittings 
 ■ Emergency exit switch

Sistem din aluminiu pentru uşi ADS 65 HD
Schüco Aluminium door system ADS 65 HD
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Uşi Schüco ADS 70.HI
Schüco ADS 70.HI doors

Uşa Schüco ADS 70.HI (High Insulation)
îmbină o excelentă izolare termică cu
caracteristicile sistemelor de uşi Schüco 
ADS. Adâncimea de construcţie de 70 
mm garantează o bună stabilitate. 
Datorită accesoriilor opţionale, aceasta 
poate fi folosită şi ca uşă multifuncţională 
şi poate fi integrată în sistemul de 
siguranţă şi automatizare al clădirii. 
Sunt disponibile şi variante de design 
cu bagheta rotunjită (varianta SL) şi 
se combină în mod ideal cu sistemele 
Schüco pentru ferestre şi faţade.

The Schüco Door ADS 70.HI (High 
Insulation) combines outstanding thermal 
insulation with the benefits of the Schüco 
ADS door systems. The basic depth of 
70 mm ensures a high degree of stability. 
Optional fittings allow it to be used as a 
multi-purpose door and integrated in the 
building security and building 
management system. The timeless 
design is also available with rounded 
contours (SL version) and is ideal for 
combining with the Schüco façade and 
window systems.

Characteristics
 ■ Uf-value up to 1.8 W/(m2K)
 ■ Extended insulation area with foam 

filling 
 ■ 147 mm face width 
 ■ Barrel hinge, infinitely adjustable in  

three dimensions 
 ■ Almost flush-fitted rosette 
 ■ Burglar resistance up to WK3 (RC3)
 ■ Max. leaf weight 150 kg 
 ■ Max. 500,000 test cycles 

in accordance with EN 12400

Optional
 ■ Residential Line (RL) or  

SoftLine (SL) models
 ■ Automatic door seal 
 ■ Easy-access solutions 
 ■ Concealed hinges 
 ■ Leaf-enclosing infill 
 ■ Emergency fittings
 ■ Emergency exit switch

Caracteristici
 ■ Valoare Uf până la 1,8 W/(m2K)
 ■ Zonă izolatoare extinsă, umplută cu 

spumă
 ■ Lăţime vizibilă 147 mm 
 ■ Balamale reglabile continuu în trei 

dimensiuni
 ■ Rozete aproape coplanare
 ■ Rezistenţă antiefracţie până la clasa 

WK3 (RC3)
 ■ Greutate max.cercevea 150 kg
 ■ Maxim 500.000 cicluri conform 

EN 12400

Opţional
 ■ Residential Line (RL) sau Soft Line (SL)
 ■ Etanşare automată 
 ■ Soluţii de prag pentru acces uşor
 ■ Balamale ascunse
 ■ Blat de uşă coplanar cu tocul
 ■ Feronerie antipanică
 ■ Siguranţă pentru uşi de evacuare

Sistem din aluminiu pentru uşi ADS 70 HI
Schüco Aluminium door system ADS 70 HI

Uşă Schüco ADS 70 HI
Schüco Door ADS 70 HI
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Uşi Schüco ADS 70 HD
Schüco ADS 70 HD doors

Characteristics
 ■ Burglar-resistant up to WK3 (RC3) 
 ■ Opening width up to 2,800 mm 

(double-leaf) 
 ■ Generous clearance heights 

of up to 3,000mm 
 ■ Max. leaf weight 200 kg 
 ■ Choice of sill rail profile or 

continuous leaf profile

Optional
 ■ Automatic door seal
 ■ Easy-access solutions 
 ■ Concealed hinges 
 ■ Leaf-enclosing infill 
 ■ Door hinges tested in 1,000,000 

cycles for continuous loading 
in accordance with EN 12400 

 ■ Emergency fittings 
 ■ Emergency exit switch  
 ■ Double-leaf full panic door in WK2 

(RC2) with Schüco InterLock automatic 
locking

Uşa Schüco ADS 70 HD (Heavy
Duty) personalizează fiecare faţadă prin
dimensiunile ei particulare. Construcţia
robustă şi durabilă permite deschideri
mari şi înălţimi până la 3.000 mm, fiind
foarte potrivită pentru clădiri cu număr
foarte mare de vizitatori. Profilul are
adâncimea de 70 mm şi oferă numeroase
opţiuni de design. Designul elegant este 
şi optic compatibil cu toate sistemele 
Schüco pentru faţade şi ferestre, fiind 
posibile combinaţii nelimitate.

The Schüco Door ADS 70 HD (Heavy
Duty) gives every façade its own character 
with its particular dimensions. Its robust 
and durable construction allows for a large 
opening width and, with clearance heights 
of up to 3,000 mm, it is particularly 
suited to buildings with a high number 
of visitors. The basic depth of 70 mm 
offers considerable design freedom and 
a wide range of options. The high-quality 
design is suitable for all Schüco façade 
and window systems with excellent 
combination options.

Sistem din aluminiu pentru uşi ADS 70 HD
Schüco Aluminium door system ADS 70 HD

Uşă Schüco ADS 70 HD, prag
Schüco Door ADS 70 HD, Sill

Caracteristici
 ■ Rezistenţă antiefracţie până la WK3 

(RC3) 
 ■ Lăţime până la 2.800 mm (în 2 canaturi) 
 ■ Înălţimi generoase până la 3.000 mm 
 ■ Greutatea max. cercevea 200 kg 
 ■ Balamale în variantă întărită
 ■ Se poate alege, profil de prag sau 

cercevea perimetrală

Opţional
 ■ Etanşare automată a uşii 
 ■ Soluţii de prag fără bariere
 ■ Balamale ascunse
 ■ Blat de uşă coplanar cu tocul
 ■ Paneluri peste cercevea 
 ■ Balamale cu 1.000.000 cicluri de 

anduranţă verificate conform EN 12400
 ■ Feronerie antipanică
 ■ Siguranţă pentru uşi de evacuare
 ■ Uşă antipanică în două canaturi WK2 

(RC2)
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Uşi Schüco ADS 75 HD.HI
Schüco ADS 75 HD.HI doors

Sisteme din aluminiu pentru uşi ADS
Aluminium door systems ADS

Clădirile cu trafic intens au nevoie de 
sisteme de uşi extrem de stabile. Valoarea 
lor creşte datorită construcţiei speciale 
armate şi a deschiderii de mari dimensiuni 
a uşilor Schüco ADS 75 HD.HI (Heavy 
Duty, High Insulation). Acestea constituie 
un punct de atracţie pe faţadă, şi în plus, 
datorită adâncimii de construcţie de 75 mm 
şi a înălţimii până la 3.000 mm se poate 
folosi aproape în orice domeniu. Există un 
grad mare de libertate şi pentru design. 
Sunt compatibile cu toate sistemele Schüco 
pentru faţade şi ferestre, având avantajul 
unui design clasic, care nu se demodează.

Busy buildings require particularly robust 
door systems. Their value is enhanced by 
the specially reinforced construction and 
the large opening width of the Schüco ADS 
75 HD.HI (Heavy Duty, High Insulation) 
door. Not only is it a striking feature of the 
façade, it is also suitable for use in almost 
every type of project with a basic depth 
of 75 mm and clearance heights of up to 
3,000 mm. The degree of creative freedom 
is particularly high. Suitable for use with all 
Schüco façade and window systems, the 
benefits of the classic and timeless design 
are self-evident.

Characteristics
 ■ Burglar-resistant up to WK3 (RC3)
 ■ Opening width up to 2,800 mm (double-

leaf)
 ■ Generous clearance heights of up to 

3,000 mm
 ■ Max. leaf weight 200 kg
 ■ Barrel hinge with reinforced design
 ■ Choice of sill rail profi le or continuous 

leaf profile

Optional
 ■ Automatic door seal
 ■ Easy-access solutions
 ■ Concealed hinges
 ■ Leaf-enclosing infill
 ■ Door hinges tested in 1,000,000 cycles 

for continuous loading in accordance 
with EN 12400

 ■ Emergency fittings
 ■ Emergency exit switch
 ■ Double-leaf full panic door in WK2 (RC2) 

with Schüco InterLock automatic locking

Caracteristici
 ■ Rezistenţă antiefracţie până la WK3 

(RC3)
 ■ Deschidere până la 2.800 mm 

(2-canaturi)
 ■ Înălţime generoasă până la 3.000 mm
 ■ Greutatea maximă a cercevelei 200kg
 ■ Balamale rolă cu montare în falţ
 ■ La alegere cu bandou sau cercevea 

perimetrală

Opţional
 ■ Etanşare automată
 ■ Soluţii pentru acces uşor
 ■ Balamale ascunse
 ■ Blat de uşă coplanar cu tocul
 ■ Panelul de uşă acoperă cerceveaua
 ■ Balamale verificate la 1.000.000 cicluri 

de anduranţă conf. EN 12400
 ■ Feronerie antipanică
 ■ Siguranţă pentru uşi de evacuare
 ■ Uşi antipanică în două canaturi 

antiefracţie WK2 (RC2)

Sistem din aluminiu pentru uşi ADS 75 HD.HI
Schüco Aluminium door system ADS 75 HD.HI

Sistem Schüco pentru uşi ADS 75 HD.HI, 
Prag
Schüco door system ADS 75 HD.HI, Sill
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Uşi Schüco ADS 75 SI
Schüco ADS 75 SI doors

Sisteme din aluminiu pentru uşi ADS
Aluminium door systems ADS

Characteristics 
 ■ Uf-value up to 1.7 W/(m2K) 
 ■ Extended insulation area with foam 

filling 
 ■ Inward or outward-opening; 

147 mm face width 
 ■ Barrel hinge, infinitely 

adjustable in three dimensions 
 ■ Burglar-resistant up to WK3 (RC3) 
 ■ Max. leaf weight 200 kg 
 ■ Max. 500,000 test cycles 

in accordance with EN 12400

Optional
 ■ Residential Line (RL) or  

SoftLine (SL) models
 ■ Automatic door seal 
 ■ Easy-access solutions 
 ■ Concealed hinges 
 ■ Leaf-enclosing infill 
 ■ Emergency fittings 
 ■ Emergency exit switch 

Caracteristici
 ■ Valoarea Uf până la 1,7 W/(m2K) 
 ■ Zona izolatoare extinsă, umplută cu 

spumă
 ■ Deschidere spre interior sau 

exterior; lăţime vizibilă 147 mm 
 ■ Balamale reglabile continuu în trei 

dimensiuni 
 ■ Rezistenţă antiefracţie până la WK3 

(RC3) 
 ■ Greutate maximă cercevea 200 kg 
 ■ Maxim 500.000 cicluri de probă 

conform EN 12400

Opţional
 ■ Variantă Residential Line (RL) sau Soft 

Line (SL) 
 ■ Etanşare automată a uşii
 ■ Balamale ascunse
 ■ Blat de uşă coplanar cu tocul
 ■ Paneluri peste cercevea 
 ■ Feronerie antipanică 
 ■ Siguranţă pentru uşi de evacuare

Uşile cu grad superior de izolare Schüco 
ADS 75.SI (Super Insulation) oferă valori 
remarcabile de izolare termică şi de 
aceea constituie soluţia ideală pentru 
clădiri cu cerinţe maxime legate de 
managementul energetic şi arhitectură. 
Ele pot fi folosite ca uşi multifuncţionale 
şi pot fi integrate în sistemul de 
management al clădirii. Designul atractiv, 
mereu actual este disponibil şi în varianta 
cu contur rotunjit (varianta SL) şi se 
armonizează perfect cu sistemele Schüco 
pentru ferestre şi faţade.             

The high insulation Schüco Door  ADS 
75.SI (Super Insulation) offers outstanding 
insulation values and is therefore the 
ideal solution for buildings with the 
highest requirements in terms of energy 
management and architecture. It can 
also be used as a multi-purpose door and 
integrated in the building management 
system. The attractive, timeless design 
is also available with rounded contours 
(SL version) and fits seamlessly with the 
Schüco façade and window systems.

Sistem din aluminiu pentru uşi ADS 75 SI
Schüco Aluminium door system ADS 75 SI

Uşă Schüco ADS 75 SI
Schüco Door ADS 75 SI
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Uşi Schüco ADS 90.SI
Schüco ADS 90.SI doors

Sisteme din aluminiu pentru uşi ADS
Aluminium door systems ADS

Caracteristici
 ■ Izolare termică excelentă Uf-1,4 W/(m2K)) şi 

posibil Ud < 1,4 W/(m2K) datorită zonei izolatoare 
extinse, izolatorului cu spumă şi izolării falţului.

 ■ Etanşeitate mărită până la 750 Pa datorită 
garniturii mediane perimetrale conf. EN 12208

 ■ Protecţie fonică crescută
 ■ Uşi până la 2.500 mm înălţime şi până la 1.400 

mm lăţime
 ■ Cercevele cu greutate max. 160 kg
 ■ Gamă de incuietori antipanică
 ■ Prag fără bariere
 ■ Rezistenţă antiefracţie până la WK3 (RC3) conf.

EN 1627
 ■ Se pot folosi balamale aplicate, ascunse sau cu 

role

Characteristics
 ■ Excellent thermal insulation (Uf-value of 1.4 W/

(m²K)) and possible Ud- values better < 1.4 W/
(m²K) due to expanded insulation zone with 
foam-filled insulating bars and glazing rebate 
insulation

 ■ Increased weathertightness and resistance to 
driving rain up to 750 Pa in accordance with EN 
12208, due to use of continuous centre gasket

 ■ Increased sound reduction
 ■ Leaf heights up to 2,500 mm and leaf widths up 

to 1,400 mm possible
 ■ Leaf weights up to 160 kg can be supported
 ■ Range of panic locks
 ■ Easy-access thresholds
 ■ Burglar resistance up to WK3 (RC3) in 

accordance with EN 1627
 ■ Surface-mounted, concealed or barrel hinges 

can be used

Sistemul pentru uşi coplanare ADS 90.SI este 
alegerea optimă pentru imobile de locuinţe şi 
birouri, pentru că uşile pot fi cu deschidere 
spre interior sau spre exterior. Adâncimea de 
construcţie de 90 mm permite izolarea termică 
optimă şi în acelaşi timp construcţii foarte stabile.
Astfel, este posibil să se utilizeze uşi cu o izolare 
termică remarcabilă, chiar şi la intrările principale.
Sistemul se combină optim cu soluţia pentru 
ferestre AWS 90.SI+. Sistemul pentru uşi Schüco 
ADS 90.SI (Super Insulation) stabileşte standarde 
noi pentru uşile din aluminiu. Cu o vitrare 
corespunzătoare cu geam triplu izolat sau cu 
un panel de uşă eficient energetic se pot realiza 
valori excepţionale Ud < 1,4 W/(m2K).

The ADS 90.SI flush-fitted door construction 
is both inward- and outward-opening, and 
therefore an ideal choice for both residential 
and commercial projects. The basic depth of 90 
mm allows optimum thermal insulation whilst 
providing a high level of stability. This makes it 
possible to use doors with outstanding thermal 
insulation at main entrances. The system can 
also be combined ideally with the AWS 90.SI+ 
window solution. With the Schüco ADS 90.SI 
(Super Insulation) door system, Schüco is setting 
a low-energy and system standard for aluminium 
doors. With appropriate triple glazing or a leaf-
enclosing infill panel, outstanding Ud - values better 
< 1.4 W/(m2K) can be achieved.

Izoterma Schüco ADS 90 SI
Isothermal flow Schüco ADS 90 SI



13Schüco

Uşi Schüco ADS 90 PL.SI
Schüco ADS 90 PL.SI doors

Sisteme din aluminiu pentru uşi ADS
Aluminium door systems ADS

Uşa premium pentru locuinţe Schüco ADS 
90 PL.SI are numeroase avantaje şi calităţi 
excepţionale din punct de vedere tehnic, 
energetic şi estetic. Uşa din aluminiu poate fi 
personalizată cu un panel opac sau cu un vitraj 
tripluizolant. Cu sistemul premium pentru uşi 
rezidenţiale Schüco ADS 90 PL.SI (Premium 
Line Super Insulation) Schüco stabileşte un nou 
standard pentru uşi din aluminiu pentru case. 

The Schüco ADS 90 PL.SI Premium entrance 
door has many benefits and unique selling points 
in terms of technology, energy efficiency and 
aesthetic appeal. The aluminium entrance door 
can be designed with an opaque infill and with 
energy-saving triple glazing. With the Schüco 
ADS 90 PL.SI (Premium Line Super Insulation) 
entrance door, Schüco is establishing a new low 
energy standard for aluminium entrance doors. 

Izoterma Schüco ADS 90 PL.SI
Isothermal flow Schüco ADS 90 PL.SI

Caracteristici
 ■ Izolaţie termică excelentă ( valoarea Uf de 1,4  

W/(m2K)) datorită extinderii zonelor izolatoare cu 
spumă şi izolării falţului

 ■ Pentru vitraj triplu se pot obţine valori Ud mai 
mici de 1,4 W/(m2K) etanşeitate şi rezistenţă la 
averse mărite până la 300 Pa (conf. EN 12208) 
datorită garniturii centrale perimetrale.

 ■ Uşi cu deschidere spre interior
 ■ Cercevele până la 2.500 mm înălţime şi 1.400 

mm lăţime
 ■ Rezistenţă antiefracţie până la WK3 (RC3) conf. 

EN 1627
 ■ Balamale aplicate, ascunse sau cilindrice
 ■ Există opţiune de blat coplanar cu tocul şi la 

exterior şi la interior
 ■ Există opţiune de design Soft Line pentru toc 

(Schüco ADS 90 PL SL.SI)
 ■ Prag izolat termic
 ■ Sunt integrate funcţiile de siguranţă şi confort 

ale seriilor ADS standard şi Heavy Duty

 
 

Characteristics
 ■ Excellent thermal insulation (Uf-value of 1.4 W/

(m2K)) due to expanded insulation zone with 
foam-filled insulating bars and glazing rebate 
insulation

 ■ Ud-value of better < 1.4 W/(m2K) possible with 
triple glazing increased weather tightness 
and resistance to driving rain up to 300 Pa 
in accordance with EN 12208, due to use of 
continuous centre gasket

 ■ Inward-opening rebated door option
 ■ Leaf heights up to 2,500 mm and leaf widths 

up to 1,400 mm possible
 ■ Burglar resistance up to WK3 (RC3) in 

accordance with EN 1627
 ■ Surface-mounted and concealed door hinges 

or barrel hinges
 ■ Door leaf available with leaf-enclosing infill on 

one side or both sides
 ■ Soft Line design option in outer frame possible 

(Schüco ADS 90 PL SL.SI)
 ■ Thermally broken threshold
 ■ Integration of security and comfort function 

from ADS Standard and Heavy Duty series
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Characteristics:
 ■ Excellent thermal insulation to passive 

house standards with a Uf-value of 
1.0 W/(m²K)

 ■ Thermal insulation for the entire 
aluminium door system of Ud ≤ 0.80 
W/(m²K) (leaf-enclosing infill panel 
on one side with Up ≤ 0.6 W/(m²K)) 
can be achieved for the first time 
in accordance with passive house 
standards

 ■ Optimised thermal insulation due to 
insulated cover profile with fixing 
which is free from thermal bridging

 ■ Vent height up to 2,500 mm and vent 
width up to 1,400 mm

 ■ Vent weights up to 160 kg are possible
 ■ Profile design in more than one colour

Caracteristici:
 ■ Izolare termică excelentă, la nivel de 

casă pasivă, cu valoarea Uf - de  
1,0 W /( m²K)

 ■ Prima uşă din aluminiu care a obţinut 
un coeficient de transfer termic global 
Ud ≤ 0,80 W /( m²K) ( cu panel de uşă 
coplanar cu tocul cu Up ≤ 0,6 W / 
(m²K)), conform standardului pentru 
case pasive

 ■ Izolare optimizată datorită precamerei 
izolate, cu prindere fără punţi termice

 ■ Inălţimea cercevelei până la 2.500 mm 
şi lăţimea cercevelei până la 1.400 mm

 ■  Greutatea maximă a cercevelei până la 
160 kg

 ■ Profilele se pot vopsi în culori diferite

Izolare termică la nivel de casă pasivă
Passive-house-suitable thermal
insulation

Uşi Schüco ADS 112.IC
Schüco ADS 112.IC doors

Sistemul pentru uşi cu izolare termică 
superioară Schuco ADS 112.IC (Insulation 
Cover) fixează noi standarde pentru 
eficienţa energetică a uşilor din aluminiu. 
Împreună cu ferestrele din aluminiu sistem 
AWS 112.IC, reprezintă o combinaţie 
optimă din punct de vedere energetic, 
potrivită pentru anvelopantele caselor 
pasive.

The thermal insulation aluminium door 
system Schüco ADS 112.IC (Insulation 
Cover) sets new energy efficiency 
standards for aluminium doors. 
It coordinates ideally with the Schüco 
AWS 112.IC window system for an 
optimal energetic combination and 
seamless integration in passive-
house-suitable building envelopes.

Izoterma Schüco ADS 112.IC
Isothermal flow Schüco ADS 112.IC

Sisteme din aluminiu pentru uşi ADS
Aluminium door systems ADS

Certificat pentru case pasive: uşa de aluminiu 
Schüco ADS 112 IC satisface celor mai mari 
exigenţe de izolare termică.
Passive house certified: Schüco aluminium door 
ADS 112 IC meets the highest thermal insulation.
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Sistemul de uşi neizolate Schüco ADS 
50.NI (Non Insulation) surprinde prin 
adâncimea extrem de mică a profilului. 
Este recomandat pentru interioare.
Oferă numeroase opţiuni de design 
pentru integrarea în anvelopa clădirii.

The Schüco ADS 50.NI (Non Insulation) 
door system has an impressively small 
basic depth. It is particularily suitable for 
warmer climates and can also be used 
for interiors. They offer the developer 
numerous design options for integration 
in the building envelope.

Uşi Schüco ADS 50.NI
Schüco ADS 50.NI doors

Sistem din aluminiu pentru uşi
Schüco ADS 50.NI
Schüco Aluminium

door system ADS 50.NI

Characteristics:
 ■ Minimal basic depth 
 ■ Continuous leaf profile
 ■ 147 mm face width 
 ■ Barrel hinge, infinitely 

adjustable in three dimension
 ■ Almost flush-fitted rosette 

Optional
 ■ Automatic door seal
 ■ Easy-access solutions 
 ■ Leaf-enclosing infill 
 ■ Emergency fittings 
 ■ Radio control

Caracteristici:
 ■ Adâncime de construcţie redusă
 ■ Profil perimetral de cercevea
 ■ Lăţime vizibilă 147 mm
 ■ Balamale reglabile continuu în trei

dimensiuni
 ■ Rozete aproape coplanare

Opţional
 ■ Etanşare automată a uşii 
 ■ Soluţii fără bariere
 ■ Paneluri peste cercevea
 ■ Feronerie antipanică
 ■ Comandă radio

Sisteme din aluminiu pentru uşi ADS
Aluminium door systems ADS

Uşă Schüco ADS 50.NI
Schüco Door ADS 50.NI
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Design: elegant şi potrivit
Design: elegant and suitable

Individualizare evidentă – chiar înainte de a 
intra în casă. Schüco vă oferă posibilitatea 
de a combina cum vă place forma, culoarea 
şi dotările uşii de intrare. Pentru a da fiecărei 
clădiri un stil distinctiv: cel propriu.

Obvious individualization – even before 
entering the house. Schüco offers you the 
opportunity to combine as you like the shape, 
color and facilities of your entry door. To give 
the building a distinctive style: your own.

Sisteme din aluminiu pentru uşi ADS
Aluminium door systems ADS
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Aluminium door systems ADS
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Butuc de siguranţă
Security profile cylinders

Rozetă pentru butuc
Profile cylinder rosette

Mâner
Door handle

Soluţii integrate în profil: acţionare automată şi amortizor
Profile-integrated solutions: swing door drive and top door closer

Prag de uşă
Doorstep

Schüco Residential Line
Schüco Residential Line 

Adâncimea tocului
Door frame

Închidere multiplă
Multiple locking

Izolaţie termică excelentă
Super Insulation

Control prin iPad
Control over iPad

Panel de uşă
Door panel

Balama ascunsă
Hidden door hinge

Sistemul de control al uşii 
Door Control System

Sisteme din aluminiu pentru uşi ADS
Aluminium door systems ADS

Uşa ideală de la Schüco: aşa cum doriţi
Your dream door from Schüco: as you wish

O uşă de aluminiu de la Schüco vă oferă o mulţime de 
avantaje: Componentele de bază şi accesoriile combină 
designul sofisticat cu tehnologia modernă şi izolaţia 
termică de excepţie, cu siguranţă şi longevitate. Profitaţi 
de numeroasele variante de configurare şi accesorizare 
pe care vi le pune la dispoziţie gama de uşi de la Schüco.

An aluminum door Schüco has lot to offer: the basic and 
auxiliary components combine sophisticated design with 
comfortable technique and excellent thermal insulation, 
as well as strong security with robust longevity. Use the 
large number on design and equipment options, providet 
to you by the aluminium front doors range of Schüco.
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Premiat cu premiile reddot design şi Schüco
DCS (Door Control System) 
Awarded the reddot design award 
and the if product design award 2012:
Schüco DCS (Door Control System)

Siguranţă
Security

Siguranţa este o cerinţă de bază.
Acest lucru este valabil pentru 
persoane individuale şi pentru 
companii, instituţii publice, instanţe 
judecătoreşti sau instituţii penale. La 
fel de numeroase  sunt posibilităţile şi 
cerinţele pentru sistemele de siguranţă 
ale clădirilor. 

Componentele sistemelor modulare 
de uşi Schüco ADS se pot combina 
pentru realizarea unor soluţii 
funcţionale care să corespundă 
tuturor cerinţelor privind siguranţa. 
Fie că este vorba de rezistenţă 
antiefracţie până la WK3 (RC3), uşi de 
evacuare cu accesoriile de siguranţă 
corespunzătoare sau de sisteme de 
control acces, Schüco acoperă un 

portofoliu larg de posibilităţi.

Versatile şi funcţionale
Diverse componente pot fi combinate
pentru a realiza o uşă multifuncţională,
care, de exemplu răspunde unor 
cerinţe de siguranţă sau serveşte ca 
uşă de evacuare şi în acelaşi timp are 
şi funcţia de control acces. La fel de 
posibilă este utilizarea sistemului de 
manager digital pentru uşi şi integrarea 
lui în reţeaua de automatizare a 
clădirii. Desigur, toate soluţiile 
Schüco corespund celor mai exigente 
standarde. Încercările au fost efectuate 
de institute independente conform 
standardelor curente.

Premiatul sistem Schüco DCS (Door 
Control System) îmbină în mod ideal 
cea mai modernă tehnologie cu cele 
mai mari exigenţe de design. Indiferent 
că este vorba de o tastatură, cititor de 
carduri sau siguranţă pentru uşi de
evacuare, toate componentele se pot 
integra armonios în sistemul de uşi 
coplanare.

Security is a basic need – for 
individuals as well as companies, 
public buildings, law courts and 
penal institutions. The options and 
requirements of building security 
systems are correspondingly 
extensive.

The components of the modular 
Schüco ADS door systems can 
be combined to create functional 
solutions to almost any security 
requirement. Schüco offers a wide 
range of possibilities, whether 
protection is required against break-
ins up to WK3 (RC3), break-outs or 
for emergency exits with appropriate 
security measures or access control 
systems. 

Versatile and practical
Different components can be 
combined to make multi-purpose 
doors that satisfy safety needs or 
function as emergency exits and also 
provide access control e.g.. It is also 
possible to use digital door managers 
and connect into the networked 
building automation system. All 
Schüco solutions meet the highest 
security standards, as evidenced by 
the results of tests carried out by 
independent institutes in accordance 
with current standards.

The award-winning Schüco DCS (Door 
Control System) optimally combines 
sophisticated design with latest 
technology. All components from 
keypad, card reader to emergency 
exit modules can be harmoniously 
integrated into the flush-fitted door 
management system.

Schüco SafeMatic 
închizătoare cu zăvorâre automată

Schüco SafeMatic 
self-locking automatic lock 

Închidere de siguranţă pentru uşi de evacuare cu Schüco 
DCS (Door Control System): Comutator de închidere, buton

de urgenţă şi etichetă pentru butonul de urgenţă.

Emergency door locking with Schüco DCS 
(Door Control System): key-operated switch, emergency 

button and emergency button sign.
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Cu mânerul de uşă potrivit şi o rozetă corespun-
zătoare se punctează aspectul uşii de intrare, 
atât la interior, cât şi la exterior. Un sortiment 
variat de mânere este disponibil pentru exterio-
rul uşilor de intrare. Indiferent că bara are formă 
ovală sau rotundă, că este din oţel inoxidabil, 
plastic sau alt material, toate mânerele sunt 
caracterizate prin designul elegant, finisarea 
perfectă şi durata mare de viaţă. Clanţa de pe 
partea interioară este perechea mânerului exte-
rior. Şi aici Schüco oferă o mare diversitate de 
forme, mărimi şi culori, care pot completa şi 
marca aspectul uşii la interior.

With a suitable handle and rosette the 
appearance of the entry door on will be marked 
on the inside and on the outside. A wide 
range of handles is available for exterior doors. 
Whether the bar is oval or round, if it is made 
of stainless steel, plastic or other material, all 
the handles are characterised by elegant design, 
perfect performance and long life. Handle on 
the inside is the handle outer pair. Schüco offers 
a wide variety of shapes, sizes and colours, 
which can complement and mark the door from 
the inside.

Mânere curbe sau tip bară: combinaţia perfectă între design şi funcţionalitate - acestea sunt doar câteva exemple din
bogata gamă de accesorii oferită de Schüco pentru configurarea uşilor de intrare.
Handles curves or bar type: the perfect combination between design and functionality-these are just a few examples of
the extensive range of accessories offered by Schüco for doors setup.

Design de calitate în aluminiu sau 
inox oferă un aspect armonios inte-
rioarelor
High-quality design in aluminium or
stainless steel provide a harmonious
interior door design

Diverse rozete pentru butuci 
completează sortimentul de mânere
A wide range of profile cylinder roses
complete the handles range

O rozetă plată se integreză perfect în
profil
A flat rosette integrates seamlessly
into the profile

Mânere pentru uşi: Accente de design pentru 
interior şi exterior
Door handles: touches of interior and exterior 
design

Sisteme din aluminiu pentru uşi ADS
Aluminium door systems ADS
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Balamalele trebuie să suporte întreaga greutate a uşii, să 
asigure o funcţionare sigură pe termen lung şi în plus, 
să arate bine. Balamalele de la Schüco răspund în mod 
absolut acestor criterii. La proiectarea unei uşi se poate 
alege dintre trei variante: pentru un aspect neted, fără 
feronerie vizibilă, prima alegere este balamaua complet 
ascunsă. Zveltele balamale cilindrice se armonizează bine 
cu linia profilului, datorită aspectului filigranat. Balamalele 
aplicate sunt varianta clasică şi sunt un detaliu elegant. 
Toate balamalele au dovedit în testele de anduranţă cea 
mai bună calitate şi robusteţe.

Door hinges must carry the entire weight of the door leaf, 
must guarantee a permanently safe operation and it also 
still has to look good. Door hinges from Schüco meet all 
these requirments. When planning the front door, you 
can choose among three options: For a pristine view of 
the door without visible fittings there are fully covered 
hinges. Cylindrical hinges harmonize well with the profile 
line, due to the appearance of filigree work. The applied 
hinges are classical variant and are an elegant detail. 
All the hinges proved in tests of endurance the highest 
quality and robustness.

Balamale complet ascunse cu unghi 
de deschidere 180° - pentru mari 
exigenţe arhitecturale şi accesibilitate 
mărită.
Completely conceald hinge with
180 ° opening angle for high architec-
tural standards and accessibility 

Aspect de filigran: balamale
inoxidabilie cilindrice din trei părţi
Filigree appearance: three-part
stainless steel roller door hinge

Elegant: balamale aplicate din
aluminiu
Stylish: applied aluminum
hinges

Balamale ascunse cu unghi de
deschidere 100° - pentru mari 
exigenţe arhitecturale şi accesibilitate
Door hinge with 100° opening angle
for high architectural standards and
accessibility

Balamale: o legătură sigură între uşă şi toc
Hinges: secure connection between door and
frame

Funcţionalitatea poate convinge arhitectura doar 
dacă acestea sunt atractive şi din punct de vedere 
vizual. Sistemele pentru uşi Schüco ADS oferă un 
design echilibrat, la care forma, funcţionalitatea şi 
suprafaţa sunt permanent în armonie.Adâncimile de 
construcţie, cuprinse într-o gamă largă, de la 50 la 112 
mm, variantele de proiectare şi posibilitatea alegerii 
finisajelor încurajează dorinţele de individualizare a 
proiectelor. În varianta cu balamale ascunse se obţine 
o suprafaţă netedă, care răspunde celor mai exigente 
cerinţe de design şi confort. Uşile se pot echipa şi cu 
balamale cu rolă, cu role mai mici, care se pot regla în 
trei dimensiuni. Pentru clădiri publice cu trafic intens, 
uşile de format mare Schüco ADS HD (Heavy Duty), 
cu adâncimi de construcţie de la 65 până la 75 mm şi 
înălţimi până la 3.000 mm sunt puncte de interes maxim.

Practical functionalities can only be an effective 
architectural feature if they are attractively designed. 
Schüco ADS door systems offer a well-balanced design 
in which form, function and surface finish are in perfect 
harmony. The basic depths of 50 to 112 mm, the 
design options and a choice of surface finishes support 
individual design requirements. When combined with 
concealed fittings, they create uniform surfaces which 
meet the highest standards in design and comfort. The 
doors are also available with concealed hinges or barrel 
hinges with a narrow, split barrel which is infinitely 
adjustable in three dimensions. The large Schüco Doors 
ADS HD (Heavy Duty) are available with basic depths 
of 65 to 75 mm and with clear opening heights of up to 
3,000 mm. They can be a striking feature, particularly on 
very busy public buildings. 

Sisteme din aluminiu pentru uşi ADS
Aluminium door systems ADS
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Energie  Energy  

Neizolat    Non-insulated 

Izolaţie termică  Thermally insulated 

Izolaţie termică superioară  Highly thermally insulated 

Valori Uf  în W/(m2K)   1) Uf-values in W/(m2K) 1) 1,0 - 1,9 1,4 - 2,5 1,4 - 1,8 1,7 - 2,1 2,2 1,8 - 3,6 2,5 2,3 - 3,8 2,3 - 3,1 2,6 –

Etanşare automată  Automatic door seal

Design   Design

Adâncimea de construcţie în mm  Basic depth in mm 112 90 90 75 75 70 70 65 65 60 50

Dimensiunea cercevelei  Leaf sizes

Lăţimea în mm  Width in mm 1400 1400 1400 1250 1400 1250 1400 1250 1400 1100 1100

Înălţimea în mm  Height in mm 2500 3000 2500 2500 3000 2500 3000 2500 3000 2500 2500

Greutatea cercevelei în kg   Leaf weight in kg

Balamale cilindrice    Barrel hinge 160 200 160 150 200 150 200 150 200 120 120

Balamale aplicate  Surface-mounted door hinge 160 200 160 150 200 150 200 150 200 150 150

Variante de design  Design types

RL (Residential Line)  RL (Residential Line)

SL (Soft Line)  SL (Soft Line)

Cercevea continuă/Bandou  Continuous leaf/sill F/S F/S F/S F/S F/S F/S F/S F/S F F

Deschideri  Opening types

Deschideri spre interior  Inward-opening

Deschideri spre exterior  Outward-opening

Coplanar  Flush-fitted

Suprapuse  Face-fitted

Domeniu de utilizare  Areas of use

Intrare laterală  Side entrance

Rezidenţiale  Residential buildings

Clădiri publice  Public buildings

Balamale  Hinges

Balama ascunsă 100°/180°  Concealed hinge 100°/180°

Balama cilindrică  Barrel hinge

Balama aplicată  Surface-mounted door hinge

Optiuni de roluire  Rolling options

Preroluite  Pre-rolled    

Roluite de client  Rolled together by customer

Preroluite de Schüco  Pre-rolled by Schüco

Blat coplanar cu tocul  Leaf-enclosing infill

Două culori Dual colour

 
1) 

Lăţimi vizibile 147 mm
 Face widths 147 mm

Sisteme din aluminiu pentru uşi ADS
Aluminium door systems ADS
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Siguranţă  Security  

Rezistenţă antiefracţie  Burglar resistance

WK1

WK2 (RC2)

WK3 (RC3)

Siguranţă pentru uşi de evacuare  Emergency exit switch

Feronerie antipanică EN 1125/179  Panic fitting EN 1125/179

Balamale cu protecţie la vandalism  
Hinges protected against vandalism

Automatizare  Automation

Integrare în automatizarea clădirii  
Integration with building management system

Manager de uşi  Door manager

Supraveghere / Senzori  Monitoring/Sensors

Control acces  Access control

Cititor de carduri  Card reader

Recunoaşterea amprentei  Fingerprint

Control radio  Radio control

Tastatură  Keypad

Acces uşor  Easy access

Prag fără barieră  Easy-access threshold

Închidere în partea superioară a uşii  Top door closer

Acces fără cheie Keyless entry

Acţionare automată  Side-hung door motor

 
1) 

Lăţimi vizibile 147 mm
 Face widths 147 mm

Sisteme din aluminiu pentru uşi ADS
Aluminium door systems ADS
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Sistemele pentru uşi Schüco ADS combină 
izolarea termică excelentă cu numeroase 
funcţiuni pentru siguranţa şi automatizarea 
clădirii cu un design clasic. O varietate de 
opţiuni de proiectare şi combinaţii lasă 
dezvoltatorilor libertate maximă pentru 
creativitate.

The Schüco ADS door systems combine 
excellent thermal insulation values with 
numerous functionalities for building security 
and automation as well as an attractive, 
timeless design. The variety of system 
combinations and design options allow the 
developer maximum design freedom.

Sisteme din aluminiu pentru uşi ADS
Schüco Aluminium door systems ADS

Schüco International KG
www.schueco.com

Schüco – Tehnologie verde pentru planeta
albastră
Este energie curată de la soare. Şi contribuţia
pe care o aduce Schüco protecţiei mediului, 
prin clădirile de pionierat pe care le realizează. 
Mai precis, prin Energy3: economisirea 
energiei – producerea energiei - reţele de 
energie. Ferestrele şi uşile economisesc 
energie prin izolare termică optimă şi pot 
câştiga energie folosind soluţii solare eficiente.
Astfel se generează un surplus de energie, 
care poate fi folosit prin intermediul reţelelor 
de transmisie. Pentru funcţionarea clădirilor 
precum şi pentru traiul zilnic. Rezultatul: un
important pas înainte spre autosuficienţă
energetică. Pentru protejarea sustenabilă a
resurselor naturale. Şi pentru un viitor sigur.

Schüco – Green Technology  
for the Blue Planet 
That means clean energy from solar products  
and windows. And the contribution that  
Schüco makes to the environment with  
pioneering building envelopes. To be more  
precise, with Energy3: Saving Energy –  
Generating Energy – Networking Energy.  
Window and Façade systems not only save  
energy due to optimum thermal insulation,  
they also generate energy thanks to efficient  
solar solutions. This creates an excess  
of energy which can be used by means  
of intelligent networking. For building  
functions, as well as for everyday life. The  
result is a significant step towards energy  
self-sufficiency. Towards the sustainable  
conservation of natural resources. And for  
a secure future. 


