
  

3de profiel  SCHÜCO LIVING MD (INBOUWDIEPTE 8,2 CM) (7-KAMER) 
Het strakke moderne,  super isolerende profiel van Schüco.(passief huis) 
SCHÜCO KOMT WÉÉR MET EEN INNOVATIE: Alleen super isolerend triple glas 48 mm plaatsen in een normaal kunststof kozijn zorgt er 
niet voor dat de totale isolatie van de positie enorm toeneemt, de isolatie lekt weg bij het kozijn. Voor super isolerend triple glas 48mm 
u=0,5 is ook benodigd een super isolerend kunststof kozijn. Kiezen voor Schüco kunststof kozijnen is kiezen voor de toekomst en pure 
winst. 
-SCHÜCO LIVING (INBOUWDIEPTE 8,2 CM) (7-KAMER) 
Geleverd met triple glas U=0,5 W/M2  4/18/4/18/4  
Geleverd met triple glas U=0,6 W/M2  6/16/6/16/6 (wordt gebruikt voor groter glas  per deel dan, 1400 x 2400)  

  

 

Schüco LivIng 7-kamerprofiel De isolatienormen worden almaar strenger. De eisen voor passiefhuizen liggen steeds hoger. Daarom moet u 

kiezen voor materiaal dat aan die normen en eisen voldoet.Zeker als het gaat om ramen, want daar zijn het de profielen die koude of 

warmte kunnen binnenlaten. De Duitse producent Schüco,, komt voor 2018 op de markt met een profiel dat bestaat uit 7 kamers.  

Isolatie en dus kunststof kozijnen worden steeds belangrijker, ook voor gasloze huizen zijn i.i.g. kunststof kozijnen noodzakelijk omdat 
dergelijke huizen moeten voldoen aan een veel hogere isolatie om het toch warm te houden. U kunt nu deze keuze maken tegen de 
allerlaagste inkoopprijs voor echte Schüco kozijnen bij de Kozijnenkoning. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Schüco LivIng 7-kamersysteem biedt onovertroffen thermische isolatie. Dit 7-kamersysteem behaalt een hoog passiefhuis-niveau en biedt 

een onovertroffen thermische isolatie. In dit Schüco LivIng raamsysteem is de eerste lasbare EPDM-afdichting geïntegreerd.Resultaat:• 

elastisch, lasbaar materiaal voor betere afdichting in de moeilijke hoeken• altijd een gesloten, visueel aantrekkelijk geheel zonder harde 

afdichtingshoeken• duurzaam, milieuvriendelijk materiaal met hoge én blijvende afdichtingskwaliteit 

Schüco LivIng-systeem in tal van kleuren. De profielen van het Schüco LivIng-systeem worden met moderne zilvergrijze of zwarte 

afdichtingen geleverd, de kleur van de afdichtingen zijn afhankelijk van de gewenste kleur keuze folie 

PERFECTE ENERGIEBALANS EN VEILIGHEID 

Schüco LivIng stelt ook qua energiezuinigheid normen. Door de 7-kamerprofielconstructie bereikt Schüco LivIng met een bouwdiepte 

van 82 mm uitstekende Uf-waarden: bij de aanslagafdichtingsvariant tot 1,1 W/(m²K) en in de uitvoering als middendichtingsysteem tot 

1,0 W/(m²K). Bij gelijktijdige verlijming van de beglazing kunnen voor Schüco LivIng 82 AS zelfs waarden van Uf = 1,0 W/(m²K) en voor 

Schüco LivIng 82 MD zelfs waarden van Uf = 0,96 W/(m²K) worden bereikt. Op deze manier kunnen ook zonder ingewikkelde extra 

maatregelen energie neutrale huizen (passiefhuizen) worden gerealiseerd. Een andere verbetering van de thermische isolatie maakt de 

2-kamerconstructie van glaslatten van het Twin-systeem mogelijk. 

EXCLUSIEVE DICHTINGSTECHNOLOGIE 

Met het nieuwe Schüco Twin-systeem presenteert Schüco de eerste lasbare EPDM-dichting die werd ontwikkeld in nauwe 

samenwerking met Semperit en exclusief beschikbaar is voor Schüco-partners. Doordat elastisch, lasbaar materiaal wordt gebruikt, 

wordt de afdichting in de moeilijke hoeken van het raam verbeterd en krijgt men tegelijkertijd een gesloten, visueel aantrekkelijke hoek 

zonder harde dichtingshoeken te zien. Het duurzame, milieuvriendelijke materiaal behoudt tijdens de volledige gebruiksduur zijn hoge 

dichtingskwaliteit. Dit leidt tot minder klachten en draagt bij aan het waardebehoud van het gebouw. De UV- en koudebestendige 

EPDM-afdichtingen zijn geschikt voor alle klimaatzones en gebouwtypes en staan garant voor een permanente elasticiteit in het 

temperatuurbereik van -40 °C tot +120 °C

 
A. Het Schüco LivIng  raamsysteem beschikt over drie dichtingsniveau's en 7 isolatiekamers in de kozijnprofielen. Energie besparen met 

deze ramen is zowel voor renovatie als nieuwbouw projecten zonder meer mogelijk. -Profiel inbouwdiepte 82 mm -Smalle aanzichts 

breedte 120 mm -Grote inbouwdiepte biedt meer zekerheid en bescherming tegen inbraak  -7-Kamer-profielsysteem met optimale 

isololerende eigenschappen  -Drie dichtingsniveau's voor de hoogste mate van bescherming tegen weer en wind, maar ook voor een nog 

betere geluidsisolatie -Zilvergrijze dichtingen geven een lichter aanzicht en mooiere optiek  -Verschillende contouren raamvleugels 

"Rondo"en "Classic" en kleuren mogelijk -30% Meer glasoppervlak. het systeem laat dus meer licht in de ruimte toe in vergelijk met 

conventionele raamsystemen. B. Het Schüco LivIng  deursysteem   Deze kunststof deursystemen kunnen zonder meer worden toegepast in 

uiteenlopende marktsegmenten, zowel in nieuwbouwsituaties als in renovatieprojecten. De 3-dubbele dichting en de grote inbouwdiepte 

maken het systeem niet alleen zeer goed isolerend, maar bovendien uiterst stabiel en inbraakvertragend. De beste isolatie, met name ook 

door de thermische ontkoppeling van de onderdorpel -Lage onderdorpel -Profielinbouwdiepte 82 mm / Smal aanzicht / -Door de grote 

inbouwdieptete stabieler, grotere veiligheid en bescherming tegen inbraak -Vleugelgeometrie in versprongen lijn met de kozijnomranding -

Drie dichtingen bieden een optimale bescherming tegen wind, regen en tegen geluids-overlast -Zilvergrijze dichtingen bieden vaak een 

fraaier aanzicht in vergelijk met zwarte dichtingen. 
 

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 



 

4de profiel  LIVING VARIANT (INBOUWDIEPTE 12 CM) (7-KAMER) 

Hollands verdiept super isolerend profiel van Schüco met dezelfde vertrouwde vormen als houten kozijnen. .(passief huis) 

SCHÜCO KOMT WÉÉR MET EEN INNOVATIE: Schüco LivIng Variant; speciaal ontwikkeld voor de Nederlandse markt. 

Alleen super isolerend triple glas 48 mm plaatsen in een normaal kunststof kozijn zorgt er niet voor dat de totale isolatie van de positie 

enorm toeneemt, de isolatie lekt weg bij het kozijn. Voor super isolerend triple glas 48mm u=0,5 is ook benodigd een super isolerend 

kunststof kozijn!!  

-SCHÜCO LIVING VARIANT(INBOUWDIEPTE 12 CM) (7-KAMER) 

Geleverd met triple glas U=0,5 W/M2  4/18/4/18/4    

Geleverd met triple glas U=0,6 W/M2  6/16/6/16/6 (wordt gebruikt voor groter glas  per deel dan, 1400 x 2400) 

 
Schüco lanceerde begin dit jaar het nieuwe profielsysteem Schüco LivIng Variant; speciaal ontwikkeld voor de Nederlandse markt en de 

kozijnenkoning levert dit profiel vanaf dit jaar in Nederland. Het best isolerende kozijn is het schüco Energie Kozijn LiVing Variant. Hiermee 

isoleert u 40% * beter ten opzichte van de huidige generatie kunststof kozijnen, ramen, deuren en schuifpuien (*op basis van Schüco CT70: 

Hollands Accent met HR++ glas). Het 112 millimeter diepe goed isolerende Schüco kozijnprofiel met het Hollands Accent (CT70 Accent blijft 

wel gewoon bestaan. Hiermee biedt Schüco voor iedere type woning een passend LiVing kozijn. Als aanvulling is er nu het 120 millimeter 

diepe super isolerende Hollands Facet (Schüco LivIng Variant, 15 graden. Schüco LivIng Variant (6 kamer) zorgt voor een aanzienlijke 

verbetering van isolatie waardes en een verduurzaming van de eigen woning, zeker in combinatie met glaskeuze. Hoe dieper het profiel 

hoe dikker glas dat erin past en dus uitermate geschikt voor triple beglazing. Een groot voordeel met het oog op duurzaamheid in bouw en 

renovatie. Schüco LivIng 7-kamerprofiel De isolatienormen worden almaar strenger. De eisen voor passiefhuizen liggen steeds hoger. 

Daarom moet u kiezen voor materiaal dat aan die normen en eisen voldoet.Zeker als het gaat om ramen, want daar zijn het de profielen 

die koude of warmte kunnen binnenlaten. De Duitse producent Schüco,, komt voor 2018 op de markt met een profiel dat bestaat uit 7 

kamers.  

Isolatie en dus kunststof kozijnen worden steeds belangrijker, ook voor gasloze huizen zijn i.i.g. kunststof kozijnen noodzakelijk omdat 
dergelijke huizen moeten voldoen aan een veel hogere isolatie om het toch warm te houden. U kunt nu deze keuze maken tegen de 
allerlaagste inkoopprijs voor echte Schüco kozijnen bij de Kozijnenkoning. 
 
Schüco LivIng 7-kamersysteem biedt onovertroffen thermische isolatie. Dit 7-kamersysteem behaalt een hoog passiefhuis-niveau en biedt 
een onovertroffen thermische isolatie. In dit Schüco LivIng raamsysteem is de eerste lasbare EPDM-afdichting geïntegreerd. 
Resultaat:• elastisch, lasbaar materiaal voor betere afdichting in de moeilijke hoeken• altijd een gesloten, visueel aantrekkelijk geheel 
zonder harde afdichtingshoeken• duurzaam, milieuvriendelijk materiaal met hoge én blijvende afdichtingskwaliteit 
Schüco LivIng-systeem in tal van kleuren 
De profielen van het Schüco LivIng-systeem worden met moderne zilvergrijze of zwarte afdichtingen geleverd, de kleur van de afdichtingen 
zijn afhankelijk van de gewenste kleur keuze folie 
PERFECTE ENERGIEBALANS EN VEILIGHEID 
Schüco LivIng stelt ook qua energiezuinigheid normen. Door de 7-kamerprofielconstructie bereikt Schüco LivIng met een bouwdiepte 
van 82 mm uitstekende Uf-waarden: bij de aanslagafdichtingsvariant tot 1,1 W/(m²K) en in de uitvoering als middendichtingsysteem tot 
1,0 W/(m²K). Bij gelijktijdige verlijming van de beglazing kunnen voor Schüco LivIng 82 AS zelfs waarden van Uf = 1,0 W/(m²K) en voor 
Schüco LivIng 82 MD zelfs waarden van Uf = 0,96 W/(m²K) worden bereikt. Op deze manier kunnen ook zonder ingewikkelde extra 
maatregelen energie neutrale huizen (passiefhuizen) worden gerealiseerd. Een andere verbetering van de thermische isolatie maakt de 
2-kamerconstructie van glaslatten van het Twin-systeem mogelijk. 
EXCLUSIEVE DICHTINGSTECHNOLOGIE 
Met het nieuwe Schüco Twin-systeem presenteert Schüco de eerste lasbare EPDM-dichting die werd ontwikkeld in nauwe 
samenwerking met Semperit en exclusief beschikbaar is voor Schüco-partners. Doordat elastisch, lasbaar materiaal wordt gebruikt, 
wordt de afdichting in de moeilijke hoeken van het raam verbeterd en krijgt men tegelijkertijd een gesloten, visueel aantrekkelijke hoek 
zonder harde dichtingshoeken te zien. Het duurzame, milieuvriendelijke materiaal behoudt tijdens de volledige gebruiksduur zijn hoge 
dichtingskwaliteit. Dit leidt tot minder klachten en draagt bij aan het waardebehoud van het gebouw. De UV- en koudebestendige 
EPDM-afdichtingen zijn geschikt voor alle klimaatzones en gebouwtypes en staan garant voor een permanente elasticiteit in het 
temperatuurbereik van -40 °C tot +120 °C

 
A. Het Schüco LivIng  raamsysteem beschikt over drie dichtingsniveau's en 7 isolatiekamers in de kozijnprofielen. Energie besparen met 
deze ramen is zowel voor renovatie als nieuwbouw projecten zonder meer mogelijk. -Profiel inbouwdiepte 82 mm -Smalle aanzichts 
breedte 120 mm -Grote inbouwdiepte biedt meer zekerheid en bescherming tegen inbraak  -7-Kamer-profielsysteem met optimale 
isololerende eigenschappen  -Drie dichtingsniveau's voor de hoogste mate van bescherming tegen weer en wind, maar ook voor een nog 
betere geluidsisolatie -Zilvergrijze dichtingen geven een lichter aanzicht en mooiere optiek  -Verschillende contouren raamvleugels 
"Rondo"en "Classic" en kleuren mogelijk -30% Meer glasoppervlak. het systeem laat dus meer licht in de ruimte toe in vergelijk met 
conventionele raamsystemen. B. Het Schüco LivIng  deursysteem   Deze kunststof deursystemen kunnen zonder meer worden toegepast in 
uiteenlopende marktsegmenten, zowel in nieuwbouwsituaties als in renovatieprojecten. De 3-dubbele dichting en de grote inbouwdiepte 
maken het systeem niet alleen zeer goed isolerend, maar bovendien uiterst stabiel en inbraakvertragend. De beste isolatie, met name ook 
door de thermische ontkoppeling van de onderdorpel -Lage onderdorpel -Profielinbouwdiepte 82 mm / Smal aanzicht / -Door de grote 
inbouwdieptete stabieler, grotere veiligheid en bescherming tegen inbraak -Vleugelgeometrie in versprongen lijn met de kozijnomranding -
Drie dichtingen bieden een optimale bescherming tegen wind, regen en tegen geluids-overlast -Zilvergrijze dichtingen bieden vaak een 
fraaier aanzicht in vergelijk met zwarte dichtingen. 

 
 



               
 

Hollands verdiept super isolerend profiel van Schüco: het profiel: met dezelfde vertrouwde vormen als houten kozijnen. 

SCHÜCO LIVING (INBOUWDIEPTE 12 CM) (7-KAMER) 

Verdiept Hollands profiel: Schüco LivIng   (6-kamer) 

Geleverd met triple glas U=0,5 W/M2  4/18/4/18/4    

Geleverd met triple glas U=0,6 W/M2  6/16/6/16/6 (wordt gebruikt voor groter glas  per deel dan, 1400 x 2400

 

 

 

 



 

                                   

 
 


