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Transparență maximizată
Fie că vorbim de o ușă glisantă, glisantă cu ridicare, 
glisantă cu deschidere în plan paralel sau pliantă - 
cu sistemele din aluminiu de la Schüco beneficiați 
de acționare confortabilă, izolare termică, siguranță 
și design elegant însumate intr-un singur produs. 
Profile cu lățimi vizibile mici facilitează realizarea unor 
elemente de mari dimensiuni cu un aport maxim de 
lumină. Toate sistemele oferă o gamă largă de opțiuni, 
atât din punct de vedere tehnic cât și al designului, care 
pot satisface toate cerințele atât în domeniul comercial 
cât și rezidențial. Este posibilă chiar și acționarea prin 
apăsare pe buton, prin sistemul de acționare complet 
ascuns în falț Schüco e-slide.

Maximum transparency
Whether for sliding, lift-and-slide, tilt/slide or folding 
sliding systems, Schüco aluminium system solutions 
allow maximum operating comfort, thermal insulation, 
security and design to be perfectly combined. Narrow 
profile face widths ensure large units and maximum 
light  penetration. In terms of technology and design, all 
the systems offer  a range of fittings and design options 
which meet all the requirements of commercial and 
private residential projects. Even operation at the touch 
of a button is possible due to the completely concealed 
Schüco e-slide drive system.
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Schüco ASS 48, sistem glisant izolat termic 
Schüco ASS 48, thermally insulated sliding system



SchücoSisteme glisante Schüco ASS
Aluminium Sliding Systems ASS

3

Cu sistemele glisante Schüco Panorama Design (PD) este acum
posibilă realizarea unor elemente glisante cu suprafețe impresio-
nant de mari și transparență maximă. Profile zvelte cu lățimi vizibile 
mici și variante de izolare pentru orice cerință conving atât pe 
arhitecți cât și pe beneficiari deopotrivă.
Sistemele glisante Panorama Design sunt disponibile în trei varian-
te constructive, potrivite pentru trei zone climatice:

Câștigător iF gold award 2012
Sistemul glisant Schüco ASS 77 PD a primit râvnitul 
premiu de design iF product design award 2012. În 
afară de aceasta, sistemul a câştigat trofeul de aur la 
categoria clădiri, fiind ales dintre 100 cele mai bune 
produse din concursurile iF. 

red dot award: product design – best of the 
best 2012
În 2012 sistemul glisant Schüco ASS 77 PD nu a 
câștigat doar trofeul red dot award pentru design de 
produs, a triumfat, de asemenea, ca fiind unul dintre 
cele mai bune modele ale anului în competiţia 
„red dot: cel mai bun dintre cele mai bune“.

Schüco Panorama Design (PD) sliding doors make large-scale 
sliding systems with maximum transparency possible. Slender 
profile face widths and the thermal insulation, which is perfectly 
suited to any requirement, impress architects and clients alike. 
The sliding system is suitable for different climate zones and is 
available in 3 variants:

ASS 77 PD.SI – varianta sistem cu izolație termică maximă
ASS 77 PD.HI – varainta sistem cu izolare termică superioară
ASS 77 PD.NI – varianta sistem neizolat

ASS 77 PD.SI – maximum thermally insulated system variant
ASS 77 PD.HI – highly thermally insulated system variant
ASS 77 PD.NI – non-insulated system variant

iF gold award winner 2012
The Schüco ASS 77 PD sliding system won the coveted 
iF product design award 2012. In addition to this, the system 
won the golden trophy in the buildings category of the 100 
best products from all the iF competitions. 
 
 
red dot award: product design – best of the best 2012
In 2012, the Schüco ASS 77 PD sliding system not only 
won the red dot award for product design; it also  
triumphed as one of the best designs of the year in the  
“red dot: best of the best” award.

Sisteme glisante Schüco Panorama Design
Schüco Panorama Design sliding systems
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Sisteme glisante Schüco 
Schüco sliding Systems 

Sisteme glisante
Sliding systems 

Sisteme glisante cu ridicare 
Lift-and-slide systems 

Sisteme pliante
Folding sliding systems 

Sisteme oscilo-culisante
Tilt/slide system 

Schüco sliding systems fulfil a whole range 
of demands from investors and private clients 
alike. In terms of energy saving, security, 
operating comfort and design, they offer 
individual solutions of the highest standard.

Cu sistemele glisante Schüco se poate  
răspunde cerințelor variate ale investitorilor și
beneficiarilor privați. Ele oferă soluții individuale 
la cel mai înalt nivel în ceea ce privește 
economia de energie, siguranța, acționare 
confortabilă și design.
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Schüco ASS 70.HI sistem glisant și glisant cu ridicare superizolat
Schüco ASS 70.HI highly thermally insulated sliding and lift-and-slide system 

Suprafețe izolatoare mărite cu bare de spumă în
profilele de toc și de cercevea asigură cea mai 
bună izolare termică
Enlarged insulation zones with foam insulating 
bars in vents and outer frame profiles guarantee 
the best thermal insulation 

Lățimi vizibile reduse cu dimensiuni maximizate
pentru cercevele oferă transparență 
Smaller face widths with maximum vent sizes 
ensure transparency 

Prag plat pentru confort sporit și acces facil  
Low-level threshold for increased comfort and 
easy-access 

Zonă izolatoare suplimentară pentru izolare 
termică și mai bună
Additional insulation zones for even better thermal 
insulation 

Profile multicamerale din material plastic pentru 
stabilitate și izolare termică sporită
PVC-U hollow chamber profiles for more stability 
and thermal insulation 

Costurile pentru energie scad datorită sistemelor 
glisante cu izolație termică superioară
Economisirea energiei nu înseamnă doar contribuție 
la protejarea climei, ea aduce și economie de bani. 
În situația creșterii evidente a costurilor energetice, 
acesta este interesul oricărui client. Sistemele glisante 
de la Schüco sunt realizate din profile de aluminiu 
izolate termic echipate cu garnituri eficiente. În 
combinație cu sticlă termoizolată de calitate se vor 
obține cele mai bune rezultate pentru izolarea termică.

Reduce energy costs with highly thermally 
insulated sliding systems
Saving energy doesn’t just mean contributing 
towards climate protection; it is also about 
saving money. In the face of soaring energy 
costs, this is in the interest of every client. 
Schüco sliding systems are fitted with thermally 
broken aluminium profiles and efficient gaskets. 
Together with high quality insulating glass, the 
best thermal insulation results are achieved. 
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Toate elementele glisante alunecă pe același 
nivel - nu existe cercevele de ușă care să ocupe 
spațiul în interior. Schüco oferă atât sisteme 
izolate pentru cele mai diverse utilizări la exterior 
cât și serii neizolate pentru amenajări interioare. 
Un beneficiu suplimentar este faptul că 
sistemele pentru interior și cele de exterior pot 
fi combinate perfect datorită aspectului exterior 
identic. Finisajul suprafeței profilelor, care 
poate diferi la exterior de interior oferă opțiuni 
suplimentare pentru design.

All sliding units run in a single plane, with no 
unsightly vent protruding into the room. Apart 
from insulated systems for the widest range 
of requirements for outdoor use, Schüco also 
offers non-insulated series for flexible interior 
design. An additional plus point is that due to 
their identical face widths the system designs 
for internal and external use can be combined 
seamlessly. The profile surface finishes, which 
can be designed with different colours inside 
and outside, offer additional design options.

Uși glisante Schüco
Schüco sliding doors

Schüco ASS 48
sistem glisant izolat termic

thermally insulated 
sliding system
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Uși glisante cu ridicare Schüco
Schüco lift-and-slide doors

O ușă glisantă cu ridicare din profile de aluminiu 
de la Schüco alunecă foarte ușor. În poziția închis 
este perfect etanșă la intemperii și asigură cea 
mai bună izolare termică și fonică. 
Construcții cu până la trei șine de rulare fac 
posibile deschideri cu lățimi mari și oferă 
flexibilitate pentru utilizare în construcții vitrate cu 
suprafețe mari.

A Schüco lift-and-slide door made from 
aluminium profiles is very easy to move. 
When closed, the door is perfectly weather-
tight, providing excellent thermal insulation 
and sound reduction. Up to three tracks allow 
large opening widths and the door can there-
fore be used with great flexibility in large 
glass constructions.

Schüco ASS 70.HI
sistem glisant cu ridicare

cu izolație termică
superioară 

high insulation  
lift-and-slide system
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Schüco e-slide
Schüco e-slide

Operabil prin apăsare pe buton: cu cât ușile 
glisante prin ridicare se pot acționa mai ușor, cu 
atât este mai mare confortul utilizatorului. De 
aceea Schüco a dezvoltat tehnologia e-slide. Cu 
ea pot fi mișcate complet automatizat, silențios 
și rapid, cercevele până la 250 kg.

Automatizarea ascunsă e-slide poate fi operată
printr-un panou de comandă amplasat pe 
cercevea, printr-un comunator plasat pe perete 
sau prin integrare în sistemul de automatizare al 
clădirii.

În feroneria complet automatizată Schüco 
e-slide pentru uși glisante și glisante cu ridicare 
este incorporată o protecție pentru prinderea 
degetelor.

Operated at the touch of a button. The easier  
lift-and-slide doors are to move, the greater the 
user comfort. Schüco has therefore developed  
e-slide technology. This allows vents weighing 
up to 250 kg to be moved fully automatically, 
very quietly and quickly.

The concealed e-slide automatic function is 
operated using a control panel on the vent, 
a wall-mounted switch or centrally, if it is inte-
grated in the building management system.

As the Schüco e-slide fitting is fully automatic, 
an anti-finger trap is integrated in the sliding  
and lift-and-slide systems. 

Schüco e-slide
sistem de acționare ascuns

concealed drive system
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Uși pliante Schüco
Schüco folding sliding doors

Schüco ASS 70 FD
sistem pliant izolat 

termicthermally insulated 
folding sliding system

Sistemele pliante Schüco oferă avantajele unei 
game diverse de variante constructive, acționare
silențioasă, etanșeitate și transparență când sunt
închise. În funcție de domeniul de utilizare sunt 
disponibile două variante:

Uși pliante izolate termic pentru exterior
Pachetul de foi mobile ale ușii termoizolate 
se pliază ușor spre interor sau spre exterior, 
respectiv spre stânga sau spre dreapta, 
alunecând pe calea de rulare din oțel inoxidabil. 
Cercevelele alunecă silențios pe rolele de rulare 
şi sunt sigur ghidate la partea de sus şi de jos.

Uși pliante neizolate pentru interior
Ușile pliante neizolate sunt alegerea ideală 
pentru zonele unde nu este necesară o izolare 
suplimentară. Ușa pliantă poate fi deschisă 
complet pentru extinderea spațiului biroului sau 
a unei încăperi.

Schüco folding sliding systems offer the benefits 
of a wide choice of styles, quiet operation, 
perfect weathertightness when shut, and high 
transparency. There are two options available 
depending on the area of use:

Thermally insulated folding sliding doors for 
use outdoors 
The vent stacks of the thermally insulated door 
system fold inwards or outwards and slide to 
the right and/or left with ease thanks to the 
stainless steel tracks and the high quality fittings 
components. The vents roll almost silently on 
the roller carriers and are securely guided at the 
top and bottom.

Non-insulated folding sliding doors for 
use indoors 
The non-insulated folding sliding door is the 
ideal choice in areas where no additional 
thermal insulation is required. The door system 
can be opened fully to extend offices, business 
rooms and living areas.
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Uși oscilo-culisante Schüco
Schüco tilt / slide doors

Ușile oscilo-culisante, fiind o combinație între 
uși glisante și ferestre oscilo-batante, sunt 
practice și ușor de acționat. Pentru aerisire, 
cerceveaua poate fi adusă în poziția oscilantă 
sau deschisă complet. Cercevelele PASK sunt 
coplanare la exterior cu tocul și asigură
etanșeitate optimă.

Tilt / slide doors, as a combination of a sliding 
door and a turn / tilt window, are practical and 
easy to use. For ventilation purposes, the vent 
of the tilt / slide doors alone can be tilted or the 
entire area can be opened up. Tilt / slide vents 
are stylishly flush-fitted in the frame units on the 
outside and face-fitted on the inside, thereby 
providing optimum weathertightness.

Ușile oscilo-culisante PASK oferă mai
multe variante pentru aerisire

Tilt / slide window doors offer the best 
possible ventilation options
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Sistemele din aluminiu pentru uși pliante și glisante de la Schüco oferă soluții flexibile, pentru uși izolate 
termic sau neizolate, pentru toate cerințele în domeniul comercial și privat. Acestea crează deschideri 
generoase și punctează designul încăperilor ca treceri transparente sau separatoare discrete.

Schüco aluminium folding and sliding systems offer flexible, thermally insulated and non-insulated 
door solutions for all requirements in the commercial and residential sector. They create generous 
openings and add emphasis as transparent transitions or discreet room dividers.

Sisteme glisante Schüco ASS
Schüco Sliding Systems ASS

Schüco: soluţii de sistem pentru ferestre, uşi, 
pereţi cortină.
Schüco realizează pe plan mondial împreună cu
parteneri, arhitecţi, proiectanţi şi investitori clădiri
sustenabile, care, armonizând tehnologia cu 
natura, pun pe primul plan oamenii şi nevoile 
lor. Soluțiile pentru ferestre, uși și pereți cortină 
de la Schüco sunt în conformitate cu cele mai 
înalte standarde de design, confort şi siguranţă, 
contribuind în acelaşi timp la reducerea emisiile 
de CO2 şi la conservarea resurselor naturale. 
Compania, cu diviziile sale de construcţii metalice 
și PVC furnizează produse pentru construcţii noi şi 
modernizări care corespund cerinţelor individuale 
ale utilizatorilor în fiecare zonă geografică.Toți cei 
împlicați sunt susţinuți cu o gamă completă de
servicii în fiecare etapă a procesului de 
construcţie. Cu 4800 de angajaţi și 12.000 de 
firme partenere, Schüco este activă în 80 de ţări 
și a realizat o cifră de afaceri de 1.425 miliarde de 
euro în 2014.

Schüco: System solutions for windows,  
doors, façades and solar products. 
Together with its worldwide network of partners, 
architects, specifiers and investors, Schüco  
creates sustainable building envelopes which 
focus on people and their needs in harmony with 
nature and technology. The highest demands for 
design, comfort and security can be met, whilst 
simultaneously reducing CO2 emissions through 
energy efficiency, thereby conserving natural 
resources. The company and its Metal and PVC-U 
divisions deliver tailored products for newbuilds 
and renovations, designed to meet individual 
user needs in all climate zones. With more than 
4800 employees and 12,000 partner companies, 
Schüco is active in 80 countries and achieved a 
turnover of  1.425 billion euros in 2014. 


