Schüco ASS 77 PD.NI
Συρόμενο σύστημα αλουμινίου
Aluminium sliding system

Το σύστημα Schüco ASS 77 PD.NI καθιστά
εφικτή την κατασκευή μεγάλης κλίμακας
συρόμενων συστημάτων με μέγιστη
διαφάνεια. Η λεπτή όψη των προφίλ
έχει κερδίσει τους αρχιτέκτονες και τους
συνεργάτες. Ο σχεδιασμός του συστήματος
πόρτας Schüco ASS 77 PD.ΝI διακρίνεται
για τη μινιμαλιστική όψη των προφίλ στο
κέντρο του και το εξωτερικό του πλαίσιο,
το οποίο «κρύβεται» εντός του τοίχου του
κτιρίου. Ο ενσωματωμένος στο προφίλ
ηλεκτρικός μηχανισμός και η τεχνολογία
ασφάλισης μεγιστοποιούν την άνεση των
χρηστών.

Πράσινη Τεχνολογία για το Γαλάζιο Πλανήτη
Καθαρή Ενέργεια από Ηλιακά συστήματα και Κουφώματα

The Schüco ASS 77 PD.NI system
makes large-scale sliding systems
with maximum transparency possible.
The panorama design of the
Schüco ASS 77 PD.NI system is
distinguished by its minimal profile
face widths in the interlocking section
and an outer frame concealed in the
attachment to the building structure.
The slender profile face widths win
over both architects and clients.
Profile-integrated drive and lock
technology maximises user comfort.

Green Technology for the Blue Planet
Clean Energy from Solar and Windows

Schüco ASS 77 PD.NI
Συρόμενο σύστημα αλουμινίου
Aluminium sliding system
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
■■ Μέγιστη διαφάνεια και διαπερατότητα φωτός,
χάρη σε όψη μόλις 30 mm στο κεντρικό τμήμα
και στο κρυφό εξωτερικό πλαίσιο
■■ Εύκολη πρόσβαση χάρη στη συνεπίπεδη
τοποθέτηση
■■ Πρωτοποριακή λύση οδηγού, για μεγάλα φορτία
φύλλου, βάρους έως 500 kg
■■ Διαφορετικοί τύποι ανοίγματος σε εξωτερικό
πλαίσιο διπλού οδηγού
■■ Δυνατότητα χρήσης υάλωσης, πάχους έως 60 mm
■■ Νέα σχεδιαστική λύση, χωρίς χειρολαβή, με
καθαρές γραμμές
Εσωτερική λεπτομέρεια
Εύκολη πρόσβαση χάρη
στη συνεπίπεδη τοποθέτηση
Detail view inside
Complete ease of access
due to flush installation

Αυτοματισμός
■■ Νέο, κρυφό σύστημα μηχανισμού και σύστημα
ασφάλισης, ενσωματωμένο στο προφίλ
■■ Γρήγορο, αθόρυβο και εύκολο άνοιγμα και
κλείσιμο, με το πάτημα ενός κουμπιού, στον
εξωτερικό πίνακα ελέγχου
■■ Δυνατότητα σύνδεσης σε σύστημα
Αποτυπωμάτων Δακτύλων (fingerprint)
ή σε ασύρματο σύστημα ελέγχου

Features and benefits
■■ Maximum transparency and light
penetration thanks to face widths from
just 30 mm in the centre section and a
concealed outer frame
■■ Complete ease of access due to flush
installation
■■ Removable track system for large vent
loads up to 500 kg
■■ Different opening types based on a
double-track outer frame
■■ Glass thicknesses of up to 60 mm can be
used
■■ New, handle-free design solution with
clean lines
Automation
■■ New concealed profile-integrated drive and
locking system
■■ Fast, silent and convenient opening and
closing at the touch of a button using an
external control panel
■■ Can be connected to Fingerprint system or
radio control

Τεχνικές προδιαγραφές Technical data
ASS 77 PD.NI
Διαστάσεις φύλλου – μεγ. πλάτος / μεγ. ύψος Vent dimensions – max. width / max. height
Πλάτος όψης

Maximum vent weight

Vent face width

Βασικό βάθος εξωτερικού πλαισίου
Πάχος υάλωσης

Basic depth of outer frame

Glass thickness

Αντιδιαρρηκτική προστασία Security class
Αριθμός οδηγών Number of tracks
Κατακόρυφη τομή, Κλίμακα 1:6
Vertical unit section detail, Scale1:6

Schüco International KG - Hellas
www.schueco.gr

Εξαρτήματα FittingsWall-mounted

500 kg
από 30 mm from 30 mm
από 200 mm from 200 mm
έως 60 mm up to 60 mm
WK 2
2
διακόπτης
Wall-mounted switch
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The illustrations in this brochure are only examples of Schüco products.

Μέγιστο βάρος φύλλου

3200 / 3500 mm

