
Sistem glisant cu ridicare din aluminiu
Aluminium lift-and-slide system

Schüco ASS 70.HI

Sistemul glisant cu ridicare cu izolație 
termică superioară Schüco ASS 70.HI este 
lider de serie prin etanșeitatea ridicată 
la ploaie, izolarea fonică excelentă și 
rezistența antiefracție până la RC2 (WK2).
Izolația modulară a profilului permite rea-
lizarea de valori Uf de la 2,0 W/ (m2K), și 
Uw < 1,3 W/(m2K). Cu deschideri mari și 
acționare simplă Schüco ASS 70.HI oferă 
soluții de sistem noi pentru proiecte mari 
și pentru construcții rezidențiale de lux.

Schüco ASS 70.HI, scara 1:5 
Schüco ASS 70.HI, scale 1:5

The highly thermally insulated aluminium 
lift-and-slide system Schüco ASS 70.HI 
with its perfect watertightness, excellent 
sound reduction and burglar resistance 
up to RC2 (WK2) is second to none. The 
modular profile insulation allows Uf values 
from 2.0 W/(m2K), whereby Uw values of 
< 1.3 W/(m2K) are achieved. With large 
opening widths and easy operation, Schüco 
ASS 70.HI offers new system solutions for 
large projects and luxury homes.
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Sistem glisant cu ridicare din aluminiu
Aluminium lift-and-slide system

Schüco ASS 70.HI

Schüco ASS 70.HI

Avantajele produsului Product benefits

 ■ Sistem optimizat pentru drenarea apei, 
etaișeitate la ploaie până la 1.050 Pa   

 ■ Greutate cercevea până la 400 kg
 ■ Feronerie de înaltă calitate pentru o manipulare 

ușoară
 ■ Cercevele cu suprafața până la 9 m2 oferă aport 

mare de lumină
 ■ Izolare termică conf. SR EN ISO 140-03 și  

SR EN ISO 717-1, Rw ≤ 44 dB
 ■ Grosime sticlă până la 52 mm
 ■ Paletă coloristică mare, interior diferit de exterior

 ■ Excellent drainage system with watertightness  
up to 1,050 Pa 

 ■ Vent weight up to 400 kg
 ■ High-quality fittings components for easy operation 
 ■ High degree of transparency due to large vent sizes 

of up to 9 m2, depending on the design 
 ■ Sound insulation in accordance with  

SR EN ISO 140-03 and SR EN ISO 717-1, Rw ≤ 44 dB
 ■ Glass thickness up to 52 mm
 ■ Wide choice of colours – different colours inside  

and outside

Avantaje pentru execuție Fabrication benefits

 ■ Flexibilitate mare la finisare, se poate rolui de 
către client

 ■ Greater flexibility due to option for customer to roll 
profiles together 

Sistem glisant cu ridicare Schüco ASS 70.HI 
Schüco lift-and-slide system ASS 70.HI

Date tehnice  Technical data Valoare  Value

Izolare termică  Thermal insulation Uw ab 1,3 W/(m²K)  Uw from 1,3 W/(m²K)

Adâncime cercevea  Basic depth of vent frame 70 mm

Dimensiune cercevea (LxH)  Vent size (WxH) 3.000 x 3.000 mm

Greutate cercevea  Vent weight 400 kg

Clasă de siguranţă  Security class RC2 (WK2)

Numărul căilor de rulare Number of tracks 1 – 3


