
Zelená technologie pro Modrou planetu 
Čistá energie ze solárních systémů a oken

Thermo 6

Energeticky úsporná okna pro vysoké nároky
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Energie 
Thermo 6 – Vyzrálá technologie pro ekologické 
bydlení

Bezpečnost a komfort
Volte systematickou bezpečnost 
Dopřejte si moderní komfort

Design
Mějte Váš domov v tom nejlepším světle
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Správná volba vyšší životní kvality
Energeticky úsporná okna Thermo 6 Vám s odpovídajícím příslušenstvím nabízí 
řadu možností, jak si okna přizpůsobit svým požadavkům a životním návykům.
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Thermo 6 – Vyzrálá technologie 
pro ekologické bydlení

Šest uzavřených vzduchových komor uvnitř profilu zajišťuje 
maximální tepelně-izolační účinnost, která byla dosud bez 
nákladných doplňkových opatření nemyslitelná.

Výměnou starých oken za energeticky úsporná okna Thermo 6 
uspoříte až 29 % Vaší dosavadní energetické spotřeby. U běž-
ného rodinného domku to může být až 1 226 litrů topného oleje 
ročně. Životnímu prostředí současně ulehčíte o téměř 3 941 kg 
emisí C02 ročně. Vedle vyzrálé technologie profilů Vám ener-
geticky úsporná okna Thermo 6 s třemi nezávislými těsnícími 
úrovněmi nabízí výhodu vynikající zvukové izolace a ochranu 
proti povětrnostním podmínkám. Vynikající tepelně-izolační 
vlastnosti dělají z energeticky úsporných oken Thermo 6 pravá 
exklusivní a komfortní obytná okna, neboť teplota na vnitřní 
straně rámů neklesá ani za nejtužších zimních podmínek citelně 
pod pokojovou teplotu. Tím je trvale a účinně bráněno tvorbě 
průvanu a srážení vlhkosti.

Zvláštní pozornost si zaslouží téma bezpečnosti:
Vedle vysoké odolnosti spojovacích materiálů nabízí energeticky 
úsporná okna Thermo 6 nadprůměrnou konstrukční hloubku 
s velmi hluboko uloženým kováním. Zloději tak mají problém 
s nalezením vhodného místa pro nasazení páčidla. I přes velmi 
dobré tepelně-izolační vlastnosti zůstávají rámové profily úzké 
a elegantní a přináší do Vašeho obytného prostoru spoustu 
světla. S energeticky úspornými okny Thermo 6 si můžete – 
především u novostaveb – naplánovat svá okna dostatečně 
velká, s odpovídající světelnou propustností.
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1. 6-komorový profilový systém s optimál-
ními tepelně-izolačními vlastnostmi

2. Tři těsnící úrovně zajišťují optimální 
ochranu před větrem, deštěm a hlukem.

3. Úzké pohledové šířky – optimální prů-
nik světla

4. Větší stavební hloubka zajišťuje bez-
pečnost a ztěžuje pokus o vloupání.

Okenní profilový systém Thermo 6 s konturou Rondo

Okenní profilový systém Thermo 6 s konturou Classic

Thermo 6
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Příklad: typický rodinný domek z 80tých let
U rodinného domu s užitnou plochou cca. 148 m2 a okenní plochou cca. 20 m2 to znamená úsporu paliva v hodnotě 33% resp. 
1 441 litrů topného oleje ročně. 

Okenní profilový systém Thermo 6 s konturou Cava

Energetická spotřeba poté 
208 kWh/(m2·a)

Primární spotřeba předtím
„Celková energetická účinnost“
332 kWh/(m2·a)

Primární spotřeba poté 
„Celková energetická účinnost“
237 kWh/(m2·a)
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Energetická spotřeba před a po výměně oken 

Energetická spotřeba předtím
293 kWh/(m2·a)
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Bezpečnost je jedna ze základních potřeb každého člověka. Přede-
vším ve vlastním domě by se měl člověk cítit naprosto bezpečně. 
S energeticky úspornými okny Thermo 6 můžeme přispět k vytvo-
ření pocitu bezpečí, neboť touto vyzrálou technikou výrazně ztěžu-
jeme život všem zlodějům a zločincům. Zvětšení stavební hloubky, 
moderní technika závorového mechanismu s hřibovou hlavou 
a ocelová kování prakticky znemožňují vypáčení Vašich oken. Ani 
navrtání kování se díky použití tvrzené oceli jen tak nepodaří. Abys-
te mohli být neustále bezstarostní.

S nejmodernější uzamykací technikou 
to zloději nemají lehké a Váš domov je 
bezpečný 

Uzamykatelné kliky zajišťují uzamčení 
okenního křídla.

Vysoký stupeň základního zabezpečení: 
zvětšení stavební hloubky a hluboko 
uložené kování brání napadání těchto 
uzamykacích prvků zloději.

Volte systematickou bezpečnost

Schüco VentoTherm tvoří s oknem 
opticky celistvou jednotku.

Profilový systém se třemi těsnícími 
úrovněmi garantuje maximální komfort 
bydlení – s optimální ochranou proti 
hluku, průvanu a vlhkosti.

Dopřejte si moderní komfort

Snadná obsluha bez jakékoliv námahy by měla být u moderních 
oken naprostou samozřejmostí. S účelným příslušenstvím to 
může být ještě snadnější a pohodlnější. Motoricky poháněný 
ventilační systém Schüco VentoTherm tak například zajišťuje 
kontinuální výměnu vzduchu u uzavřených oken a zabudovaný 
pylový filtr usnadňuje dýchání alergikům. Pasé je také průvan 
a obtěžování hlukem a hmyzem.

Je dobré vědět, že energeticky úsporná okna Thermo 6 a jejich 
komponenty jsou po dlouhá léta prakticky bezúdržbové a snad-
no se čistí. Povrchy jsou barevně a světelně stálé, kování a kliky 
jsou opatřeny protikorozní ochranou. Díky tomu se můžete 
velmi dlouho těšit z Vašich nových, na míru vyrobených energe-
ticky úsporných oken Thermo 6.

82 mm
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Okna vytváří nejen vzhled fasádě, ale také především atmosféru 
vnitřního prostoru. „Zprostředkovávají“ výhled ven – v ideál-
ním případě podobný jako s dobře zvoleným rámem obrazu. 
A v tomto případě je méně více: čím menší je rám, tím více 
denního světla přichází do interiéru. Vidíte, vyplatí se popřemýš-
let o volbě správného okenního rámu. Neboť kvalita oken výraz-
ně zvyšuje hodnotu Vaší nemovitosti.

Energeticky úsporná okna Thermo 6 zakoupíte v mnoha vari-
antách a s vybavením dle vlastní volby. Vyrobená na míru pro 
Váš dům a dle vašich osobních požadavků. K vytvoření indivi-
duálního vzhledu Vašich oken je k dispozici celá řada barevných 
tónů a dřevěných dekorů. A pomocí příček a sloupků dáte svým 
oknům a domovní fasádě individuální akcent.

Mějte Váš domov v tom nejlepším světle

Ušlechtilé kliky a kování z trvalých 
materiálů účinně doplňují vzhled 
Vašich oken.

Vyberte si z široké palety barevných 
a dřevěných dekorů.



Schüco International KG
www.schueco.cz

Schüco a golf – perfektní spojení přírody a techniky.
Společným požadavkem je  preciznost, dokonalost, profesionalita a stálost. Proto tým prvotřídních světových golfistů 
v zastoupení značky Schüco odpaluje po celé zemi za ochranu klimatu. 
www.schueco.de/golf 

Schüco - Zelená technologie pro Modrou planetu.
Je to čistá energie ze solárních systémů a oken. A přínos, kterým společnost Schüco svými 
progresivními fasádními systémy přispívá k ochraně životního prostředí. Přesněji program 
Energy3: Úspora energie - Produkce energie - Napájení energie do sítě. Okenní a fasádní 
systémy svou optimální tepelnou izolací nejen spoří drahocennou energii, nýbrž energii také 
produkují – díky efektivním solárním řešením. Vzniká tak přebytek energie, který je využíván 
prostřednictvím inteligentních sítí. A to jak k napájení automatizovaných funkcí objektu, tak i ke 
každodennímu životu a bydlení. Výsledkem je významný krok směrem k energetické soběstač-
nosti. K trvalé ochraně přírodních zdrojů.  A k bezpečné budoucnosti.
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Systémová výroba oken – od Vašeho Schü-
co partnera

Očekávejte od nás jen to nejlepší. V oblasti 
poradenství, projektování i provedení. Rádi 
Vám pomůžeme vybrat vhodná okna pro Váš 
dům a poradíme Vám kompetentně ve všech 
otázkách...

 ■  tepelné izolace
 ■ zvukové izoalce
 ■ výběru barvy a povrchu
 ■ bezpečnostního vybavení a okenního 

příslušenství 

Navštivte nás v našich výstavních a prezentač-
ních prostorech. Rádi Vám představíme naše 
referenční objekty a detailně naši produkci.

Thermo 6




