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Okna jsou dominantou 
vytvářených prvků.

Forma a funkce – po celý život

Kdo dnes renovuje, přestavuje 
nebo plánuje stavbu nového do-
mu, naplní tento úkol se zcela ji-
nými a lepšími předpoklady nežli 
to bylo možné ještě před několi-
ka lety. Výzkum a vývoj vylepši-
ly okenní techniku, a výrobní po-
stupy šly natolik kupředu, že 
dnes jsou již k mání vysoce hod-
notná okna za dostupnou cenu.

Vylepšená tepelná izolace
Vede bezprostředně k nižším ná-
kladům na vytápění, což na jed-
né straně poznáte ve vaší peně-
žence, na druhé straně s ohle-
dem na nižší emise CO2 zlepšuje 
stav životního prostředí.

Více bezpečnosti
Váš domov by měl být chráněn, 
vaše hodnoty by měly být za-
bezpečeny. Okno vytváří při 
vloupáních často slabé místo 
pro snadný přístup zlodějů. Díky 
moderní technice a odpovídající 
skladbě materiálů jsme vytvořili 
bezpečnostní koncept, který 
jsme schopni individuálně napa-

sovat na vaše bezpečnostní po-
žadavky.

Vyšší obytný komfort
Nová okna zajistí dodatečný 
obytný komfort. K tomu pro-
střednictvím zvolené konstrukce 
a uplatněných materiálů nabízí-
me velmi efektivní ochranu proti 
hluku. Zároveň vícestupňová 
těsnění zadržují účinky tlaku vět-
ru. A optimální průzračnost dnes 
používaných izolačních skel vede 
k neporovnatelnému průniku 
světla.

Tvarově působivý design
Okna ze systému Corona CT 70 
okouzlují díky svým nadčasovým 
liniím a subtilním profilovým 
konturám. Přejímají formu řeči 
architektury a v důsledku ji pod-
porují. Velký počet barevných 
a dřevěných dekorů podporuje 
nejenom v interiérech vlastní ak-
cent. Též volba fasády profituje 
z barevné rozmanitosti a doda-
tečných možností okenní rámy 
a křídla navzájem barevně sladit. 

Zhotovení na míru 
Všechny tyto požadavky předpo-
kládají absolutní preciznost při 
zaměření, výrobě a zabudování. 
K tomu, aby okna současnosti 
splnila podstatně více úkolů 
a požadavků, je potřeba vedle 
moderních výrobních zařízení též 
vyškolené odborné pracovníky, 
kteří se starají o kvalitu až do 
posledního komponentu.



Vysoce hodnotná okenní 
technika v moderních 
stavbách.
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Slohově a s laskavým 
přístupem renovováno-
charakter zůstává zachován.
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Všichni se obklopujeme v našem 
privátním prostředí věcmi, které 
nám činí radost a působí na nás 
příjemně. Barva, tvary, nábytek 
a obrázky... to je samozřejmé. 
Okna k tomu náleží coby v sou-
časnosti nejvíce tvořivý prvek.

S okny Corona CT 70 disponuje-
te mnoha možnostmi, váš dům 
udělat nejen atraktivní a hodnot-
ný pro život, ale též jej technicky 
vylepšit a zhodnotit.

Jasně konturované rámy se sub-
tilními pohledovými šířkami zvy-
šují podíl prosklených ploch 
oken. To znamená více světla, ví-
ce jasu a otevřenou atmosféru.

Společně se širokou paletou ba-
rev a dekorů dřeva můžete se 
systémem Corona CT 70 vytvá-

Okna –
rozmanitost barev a tvarů 

Vodorovně umístěné dělící příčky 
podporují horizontály a dosahují op-
ticky větší šířky.

Svislým dělením příček dosáhnete 
jemné rozvržení plochy okna v ele-
gantním stylu.

Volte z široké palety barev a dekorů 
dřeva.

Možnosti vytváření, která pod-
trhují celkový dojem fasády

řet prvky, které vám umožní váš 
dům opatřit okny s individuálním 
akcentem.

Okno ze systému Corona CT 70 
nabízí ještě více- od barevných 
provedení použitím vnějších hliní-
kových krycích lišt ve všech bar-
vách RAL až po možnost moci 
zvenku a zevnitř kombinovat roz-
ličné barevné tóny u rámů a kří-
del. Tak jak to odpovídá vaším in-
dividuálním požadavkům.

S okny Corona CT 70 ladí vše 
k sobě. Tvarově malebné profilo-
vé kontury s barevnými dekory, 
ovládací kliky se sladěnými panty, 
příslušenství jako jsou okenní 
příčky, rolety a roletové vodící liš-
ty, tvarově a barevně sladěny 
s celkovým okenním elementem.

Pravoúhlé, vysoko umís-
těné okno bez dělících 

příček zdůrazňují vertiká-
ly a optimalizují prostup 

světla.
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Úspora energie je dnes téma, 
které se dotýká každého. Neje-
nom proto, že vyšší náklady na 
vytápění zatěžují každý soukro-
mý rozpočet, nýbrž též proto, 
poněvadž stoupající spotřeba 
energie automaticky zvyšuje 
tvorbu životní prostředí poškozu-
jícího kysličníku uhličitého (CO2).

S okny Corona CT 70 výrazně 
klesá na jedné straně spotřeba 
energie a vy šetříte hotové pení-
ze, na druhé straně prospíváte 
životnímu prostředí.

Uvidíte to na řezu profilem: více-
komorová konstrukce profilu 
s pěti komorami a zvýšená sta-
vební hloubka 70 mm vytváří zá-
klad pro mimořádnou tepelnou 
izolaci. Ve spojení s obvodovými 
dorazovými těsněními a izolač-

Rozumná rozhodnutí působí radost

Po svědomitém zabudování nových 
oken Corona CT 70 dokazuje 
Thermografie vysoký energetický 
užitek investice. Původní ztrátě 
energie je plnohodnotně zamezeno.

ním zasklením je dosaženo tepel-
ně-izolačních hodnot, které si 
mohl ještě před několika lety těž-
ko někdo představit.

A kromě toho: všimněte si ma-
sívních ocelových výztuží v rá-
mu a křídle. Ty zajišťují vysokou 
stabilitu a dlouhou životnost 
oken. Všechna kování jsou bez-
pečně ukotvena ve výztužích 
umístěných po celém obvodu 
okna. I to je příspěvek pro bez-
pečnost a hodnotu vašich oken.

Důležité k tomu: ze systému Co-
rona CT 70 máte okno, které 
i po letech funguje tak bezpeč-
ně, jako v prvním dnu.

Infračervený snímek – Thermografie 
– ukazuje zřetelně, kde se u domu 
nekontrolovatelně ztrácí energie. 
Červená značí teplo a zároveň únik 
energie.

V jednogeneračním rodinném domě 
z roku 1980 s užitnou plochou cca 
140 m2 vedou nová okna stavební 
řady Corona CT 70 k redukci spo-
třeby energie o cca 16 % oproti pů-
vodním oknům.

-16 %
Spotřeba energie po-
třebné na vytápění

Klesající spotřeba energie s okny Corona CT 70
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Základ kvalitního okna:
okenní profily 
Corona CT 70 Classic

Oslovující design
Classic – geometrie křídel 1  se svými 
jasnými, jednoduchými a nadčasovými li-
niemi splňuje podmínky moderní archi-
tektury díky své redukované řeči tvarů. 
Sotva zřetelna, stříbrně šedá těsnění 2  
a hluboko posazený okraj skla 3  působí 
opticky štíhle.

Vysoce tepelně izolující
Inovativní technologie s pěti izolačními 
komorami 4  a jednotná hloubka rámů 
70 mm zajišťují excelentní tepelnou izola-
ci. Dvě těsnící roviny 5  a hluboko posa-
zený okraj skel se starají o nižší spotřebu 
energie. Vysokohodnotné izolační zaskle-
ní 6  minimalizuje prostup tepla i při vy-
sokém prostupu světla.

Pohodlně bydlet
Těsnící systém se dvěma oběžnými těs-
něními 5  a speciální vlastnosti izolač-
ních skel nabízí mimořádnou ochranu 
proti hluku, dešti a větru. V případě po-
žadavku je bez problémů možná zvýšená 
ochrana proti hluku díky použití speciál-
ních skel 6 .

Dlouhá životnost a minimální zátěž pro 
životní prostředí
Silné, proti korozi upravené výztuže 7  
v rámech a křídlech zajišťují stabilitu, 
funkčnost a dlouhou životnost. Malá 
spotřeba energie, nízké emise CO2 a plná 
recyklovatelnost vedou k vysoké snášen-
livosti vůči životnímu prostředí.

Snadná údržba
Hladké a povětrnosti odolné vnější plo-
chy 8  zajistí vaším oknům při minimální 
údržbě po letech stejný vzhled jako když 
byla nová.
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Dobrý pocit bezpečí

Vstoupit do domu, otevřít dveře 
a těšit se na své zcela privátní 
prostředí. Nebo odcházet a dveře 
za sebou zamknout s pocitem jis-
toty, že se nemůže nic stát.

Bohužel tomu tak není vždy. 
Vloupání spojená s krádežemi 
cenností a ničení majetku neustá-
le přibývá. Nejčastějšími místy 
vniknutí jsou okna nebo balkono-
vé dveře.

Tyto elementy vybavit a realizo-
vat tak, aby odpovídaly nejvyšší-
mu stupni zabezpečení, je dílem 
bezpečnostního konceptu nejmo-
dernější techniky kování.

Dodatečné zabezpečení a vedle 
toho ještě navíc plus ve snížení 
tepelných ztrát dosáhnete inova-
tivními předokenními roletami. 
Vybavením motorickým pohonem 
a dálkovým ovládáním bude ob-
sluha rolet dětskou hrou.

S integrovanými spínacími hodi-
nami můžete v nepřítomnosti zvo-
lenými pevně stanovenými časo-
vými intervaly a nebo nahodile 
rolety ovládat. Takto nenecháte 
svůj byt nebo dům nikdy nepovo-
laným osobám napospas, a i va-
ším květinám se zavděčíte.

Nadčasový komfort
a vysoká bezpečnost
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Uzamykatelné kliky zajišťují funkci 
uzamčení okna.

Ochrana proti odvrtání z tvrzené 
oceli zamezuje odvrtání ovládací ko-
morové převodovky okna.

V ocelových uzavíracích dílech zvy-
šují uzamykací kotvy s rozšířenou 
hlavou bezpečnost závorování.

Elektronická ovládání rolet a radiové 
časové spínače zajišťují i v nepří-
tomnosti „pohyb“.

S nejmodernější technikou uzamy-
kání nastanou lupičům těžké časy 
a domov se stane bezpečnější
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Řemeslo a práce na míru

Je to společná hra řemeslné pre-
ciznosti a nejmodernější strojní 
techniky, která z nejlepších suro-
vin nakonec dá vzniknout vaše-
mu novému oknu. Oknu, na kte-
ré se můžete po následná deseti-
letí spolehnout.

Kompletní servis 
Od začátku máte partnera, který 
vás doprovází od prvního rozho-
voru o vašem záměru až po pře-
vzetí hotových oken. Nej prve 
prohlídka na místě, pak sezná-
mení s vašimi přáními. Následuje 
detailní nabídka, perfektní zpra-

cování a v dohodnutém termínu 
realizovaná výroba a montáž. 
Dle požadavku i následný servis 
a údržba.

Schüco partneři mají dlouholetou 
zkušenost s výrobou a montáží 
plastových oken. Průběžně pro-
školují své spolupracovníky, jest-
liže to nové postupy nebo inova-
ce výrobku vyžadují. K vašemu 
prospěchu.

Montáž a zabudování bez 
starostí
Zda se jedná o zaměření nebo za-
budování, budete v rukou odbor-
níků, kteří své řemeslo ovládají 
a vědí, jak provést odborné mon-
tážní práce bez prachu a špíny.

3. Pečlivá výroba
Výroba vašich oken probíhá s nej-
vyšší pečlivostí a precizností.

2. Rozměrově přesné okno
Na milimetr přesně budou vaše otvo-
ry pro okna zaměřeny tak, aby vaše 
nová okna později perfektně seděly 
a optimálně fungovaly.

1. odborné poradenství
Poradenství začíná zjištěním poža-
davků u vás doma. Zvolíte si mezi 
technikou, formou a barvami a spo-
lečně najdete v každém tomto bodě 
to nejlepší řešení.

4. Včasná dodávka
Domluvené termíny budou spolehlivě 
dodrženy.

5. Čisté zabudování
Sehraný montážní tým se postará 
o perfektní montáž bez prachu a špíny.
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Okna, která pro vás dnes vyrábí-
me, jsou Hightech-produkty.

Znalosti, zkušenosti a dovednosti 
mnoha specialistů jsou apliková-
ny společně s nejnovějšími mate-
riály a technikou.

Tak vypadají okna, která patří 
k nejlepším, co trh nabízí. O tom 
jsme přesvědčeni a úspěch u na-
šich zákazníků nám dává za prav-
du. Též architekti sází u 
plas tových oken na Coronu CT 70.
Zde pak naleznete jedinečnou 
kombinaci rozmanitosti, ceny 
a užitných vlastností.

Máte-li možnost volby, volte to nejlepší:
Corona CT 70.

„Větší objekty pro sanaci jsou pro ar-
chitekty vždy výzvou. Právě u ro-
dinných domů by se mělo pamatovat 
na vysoce hodnotná okna. Pak jsou 
možnosti úspor obrovské.“

„Renovace s okny Corona CT 70 se 
nám vyplatí. Účet za plyn je nižší 
a my zlepšujeme životní prostředí.“

„Přesvědčily mne technické výhody 
a čistý vzhled oken systému Corona 
CT 70 Classic.“

„Přes silné uvědomění si nákladů 
stojí kvalita a dlouhá životnost 
při stavbě rodinného domu zcela 
v popředí. Pro mne coby architekta 
jsou proto okna systému Corona 
CT 70 první volbou.“

„Kvůli bezpečnosti a komfortu jsme 
se spolehli na systém Corona CT 70. 
Též zabudování našich nových oken 
bylo zcela bezproblémové.“
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Život s okny

Lépe bydlet, snižovat náklady na 
vytápění, dlouhodobě zachovat 
hodnotu vaší nemovitosti…

Existuje množství argumentů, 
které se později promyšlenou in-
vesticí promění ve vlastní do-
mov.
Pak nová okna vykonají 
mnohem víc než dříve: 

•  Lepší tepelná izolace
•  Více bezpečnosti
•  Vyšší obytný komfort
•  Tvarově působivý design

Jestliže máte možnost volby, 
volte to nejlepší:
Corona CT 70

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
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