
Sistem pliant din aluminiu
Aluminium folding / sliding system

Sistemul pliant-glisant Schüco ASS 
70 FD este o construcție termoizolată, 
care convinge prin varietatea de stiluri 
și etanșeitatea excelentă. Astfel pot 
fi satisfăcute numeroase cerințe. 
De exemplu, un prag cu înălțime 
redusă facilitează accesul. O cercevea 
oscilobatantă în aripa laterală oferă 
un grad suplimentar de confort pentru 
aerisire.

The Schüco folding / sliding system 
ASS 70 FD is a thermally insulated 
construction, which offers the benefits 
of a wide choice of styles and a high 
level of transparency. Different 
requirements can be met. For example, 
the option of a flush threshold profile 
provides an easy-access entrance. A 
turn / tilt opening vent provides additional 
convenience in the folding vent on outer 
frame side. 

Schüco ASS 70 FD
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Schüco ASS 70 FD
Sistem pliant din aluminiu
Aluminium folding / sliding system
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Schüco ASS 70 FD

Avantajele produsului Product benefits

 ■ Lățimi vizibile reduse, de la 120 mm (Pliere 
standard)

 ■ Potrivit pentru utilizare în locuințe și spații publice
 ■ Se poate folosi și pentru vitrări de balcoane
 ■ Etanșeitate la ploaie până la clasa 9A conform  

SR EN 12208
 ■ Elementele pot glisa spre stânga, spre dreapta, spre 

interior sau exterior, cum se cere
 ■ Diversitate de culori, interior diferit de exterior
 ■ Izolare fonică până la clasa 4, în funcție de vitraj
 ■ Grosime sticlă între 6 – 45 mm

 ■ Narrow face widths  from 120 mm (Standardfold)
 ■ Suitable for use in public and  

residential property 
 ■ Can also be used for balcony glazing 
 ■ Watertightness up to class 9A in accordance with 

SR EN 12208
 ■ Units can be moved to the right, to the left, inwards 

or outwards, as required
 ■ Wide choice of colours, different colours inside  

and outside
 ■ Up to sound reduction class 4, depending  

on the glazing
 ■ Glazing thickness of 6 – 45 mm

Avantaje de prelucrare Fabrication benefits

 ■ Flexibilitate mare datorită posibilității de roluire 
de către client

 ■ Greater flexibility due to the option for customer to roll 
profiles together  
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Caracteristici tehnice  Technical data Valoare  Value

Izolare termică  Thermal insulation Uw de la 2,4 W/(m2K)  Uw from 2,4 W/(m2K)

Adâncime cercevea  Basic depth of vent frame 70 mm

Dimensiune cercevea (BxH)  Vent size (WxH) max 1.200 x 3.000 mm

Greutate cercevea  Vent weight 100 kg

Clasa de siguranță  Security class RC2 (WK2)

Număr căi de rulare  Number of tracks 1


