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Stručný přehled výhod:
•  Nové perspektivy  

pro vytváření vašeho domova
•  Téměř bezhlučný pohyb 

a snadné ovládání
•  Plynulý, bezbariérový přechod 

do vnějšího prostoru

EasySlide

Schüco – Váš partner pro okna 
a solární systémy

Systémová koncepce společnosti Schüco zaručuje 
stavebníkům kompletní a perfektně vzájemně 
sladěnou paletu produktů pro všechny oblasti pláště 
budovy:

•  Okna a balkonové dveře
z hliníku a plastu

•  Domovní dveře z hliníku a plastu
•  Systémy ochrany proti vniknutí, požární ochrany 

a ventilační systémy
•  Žaluziové systémy
•  Elektronické řízení oken a žaluzií
•  Zimní zahrady a příslušenství
•  Balkony a příslušenství
•  Solární technika a fotovoltaika

rynes
Zkontrolované



Individuální komfort v mnoha pozoruhodných variantáchUžívejte si všedního dne s přírodou na dosah...

Touha po otevřenosti a svěžesti,  
po vlastním místě klidu v zahradě nebo 
panoramatu, které nabízí zimní zahrada 
– každý člověk sní vlastní sen, když se 
podívá z okna. Balkóny, terasy a zimní 
zahrady představují spojení všedního 
dne a živé relaxace. A kdo by si nepřál 
za krásného počasí pouhými několika 
rychlými pohyby ovládací rukojeti zrušit 
hranice obytného prostoru?  
Splňte si své sny.

...s EasySlide.

Elegantní, skleněná architektura plná 
světla – s EasySlide objevíte nové 
perspektivy pro utváření vašeho 
domova. Téměř neslyšitelně a lehce 
otevírají posuvně-zvedací dveře přístup 
na balkón, terasu nebo zahradu.  
Užijte si otevřenou a provzdušněnou 
atmosféru zimní zahrady ve vašem 
domově a plynulý, bezbariérový 
přechod do venkovního prostoru.

S důmyslně řešenými plastovými 
vícekomorovými profily, stavební 
hloubkou 70 mm a vysokojakostním 
izolačním zasklením dosahuje EasySlide 
výtečných tepelně-izolačních hodnot. 
Práh posuvně-zvedacích dveří je 
konstruován tak, že je tvořeno spojení 
vnější a vnitřní části plastovými 
izolátory na principu přerušení tepelného 
mostu. Ten účinně zabraňuje vzniku 
„chladné podlahy“ oproti klasickému 
systému balkonových dveří. Inovativní 
systém utěsnění garantuje maximální 
těsnost proti větru a nárazovému dešti, 
stejně jako optimální ochranu před 
hlukem. A osvědčené systémy 
závorování splňují nejvyšší nároky 
s ohledem na ochranu proti vloupání. 

Ve dvoudílné verzi můžete volit mezi 
jedním pohyblivým křídlem nebo oběma 
posuvnými elementy, také s možností 
vyklápění. 

Zvolte si velkorysý průchod středem 
nebo přes vnější posuvná křídla – 
přístupu do vnějšího prostoru nejsou 
kladeny žádné hranice.

Portál do zeleně: Čtyřkřídlová varianta 
tvoří z terasy otevřenou součást vašeho 
domova. 

Flexibilní systém umožňuje různé 
způsoby otevírání a pomáhá realizovat 
vaše přání. Vedle bílé barvy je vám 
k dispozici rozsáhlá nabídka barev 
a dekorů, kterými samozřejmě můžete 
odlišit vnitřní a vnější prostor. Systém 
EasySlide je odvozen ze systému 
Schüco Corona CT 70.  
S tímto rozsáhlým profilovým 
systémem pro vás vytváříme též 
vysoce hodnotná okna a dveře.  
Rádi vás budeme informovat  
o celkové nabídce. 
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Jsou možné barevné odchylky, způsobené tiskem. 




