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Odbornou porotu oslovily osvětlené vchodové dveře a minimalistický fasádní systém 

Ceny iF Design Award 2017 dvakrát pro Schüco 

Nezávislá mezinárodní porota organizace iF International Forum Design GmbH rozhodla! 

Společnost Schüco si opět po roce odnáší dvě prestižní ceny za design. Systém vchodových 

dveří Schüco ADS 90.SI SimplySmart Design Edition získal cenu 2017 iF Design Award  

a panoramatický fasádní systém Schüco FWS 35 PD si zasloužil zlaté ocenění 2017 iF Gold 

Award. Rozhodování nebylo jednoduché, v soutěži se vybíralo z celkového počtu 5575 

přihlášených příspěvků z 59 zemí světa.   

 

Fasáda, která stírá hranici mezi interiérem a exteriérem 

58člennou komisi zaujal panoramatický design fasády: „Snem každého architekta je snížení počtu 

konstrukčních prvků na minimum ve prospěch transparentnosti. Fasádní systém s profilem šířky 

pouhých 35 mm je subtilní a elegantní, bez nutnosti kompromisů směrem k tepelné izolaci  

a bezpečnosti. Společnosti Schüco se v tomto produktu podařilo spojit dlouholeté zkušenosti  

a znalosti v oboru.“ iF Design Award patří mezi celosvětově nejvýznamnější soutěže, toto prestižní 

ocenění za design je pravidelně udělováno již od roku 1953. Zájemci se mohou registrovat v rámci 

sedmi kategorií včetně architektury.  

 

Sloupko-příčkový fasádní systém Schüco 

FWS 35 PD vytváří štíhlý a čistý design. 

Konstrukce sestává z profilů unikátní 

pohledové šířky 35 mm, čímž maximálně 

podporuje transparentnost a přináší 

panoramatické výhledy. A to nejen v ploše, 

ale i u rohových spojů. Schüco vyvinulo 

řešení s možností eliminace vertikálních 

sloupkových profilů. Systém je navíc 

skvěle vybaven z hlediska požadavků na větrání, odvod vody i bezpečnost. Byl testován na odolnost 

proti vloupání do třídy RC 3. Provedení ve vysoce tepelně izolované variantě „SI“ disponuje 

certifikátem Passive House Institute v německém Darmstadtu.  

 

Klíče a klika jsou minulostí 

Druhým produktem, díky kterému mohl německý výrobce okenních, dveřních a fasádních systémů  

se sídlem v Bielefeldu slavit, je hliníkový systém vchodových dveří Schüco ADS 90.SI SimplySmart 

Design Edition. Jedná se o vysoce tepelně izolované provedení stavební hloubky 90 mm. Jejich 

estetické i funkční zpracování povznáší vstupní prostory rezidenčního bydlení. Dveře s oboustranně 
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překryvnou hliníkovou výplní zvýrazňuje 

osvětlená prohlubeň madla zapuštěného 

do konstrukce. 5komorový profil garantuje 

stabilitu i tepelně izolační vlastnosti  

na úrovni pasivního bydlení. Dveřní 

komunikace a elektronická vstupní kontrola 

vycházejí z předpokladu instalace 

inteligentní modulární jednotky Schüco 

Door Control System s Touch Display. 

Intuitivně a dotykově ovládaný panel z elegantního černého skla je čistě zarovnaný s dveřním 

profilem.  

 

Pro více informací navštivte www.schueco.cz.  

 

 

 

O společnosti Schüco 

Společně s celosvětovou sítí partnerů z oblasti zpracování kovů, plastů a elektrotechniky, dále architektů, 

projektantů a investorů vytváří firma Schüco International KG udržitelné opláštění objektů, a to ve vzájemné 

harmonii lidských potřeb, přírody a technologií. Systémy pro okna, dveře a fasády z hliníku a plastu splňují vysoké 

požadavky na design, komfort a bezpečnost. Zároveň díky energetické efektivitě redukují emise CO2 a přispívají 

tak k šetření přírodních zdrojů. Schüco dodává na míru šité produkty pro novostavby i modernizace, vždy 

individuálně přizpůsobené požadavkům zákazníků a klimatickým podmínkám. Všechny zúčastněné strany jsou 

v každé fázi výstavby podporovány komplexní nabídkou služeb. Společnost Schüco je spolu s 4.630 zaměstnanci 

a 12.000 partnerskými firmami aktivní ve více než 80 zemích světa. Výše obratu v roce 2015 dosáhla hodnoty 

1,430 miliardy eur. Pro více informací navštivte www.schueco.cz. 

Systémová řešení pro okna, dveře a fasády 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Ing. Petr Herynek     Jana Holinková 

Schüco CZ s.r.o.     Privilege PR, s.r.o. 

Marketingové oddělení     GSM: +420 725 075 853 

GSM:  +420 724 828 795    E-mail:  holinkova@privilegepr.cz  

Tel.:    +420 233 081 432     

Fax:    +420 233 326 395      

E-mail: pherynek@schueco.com 
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