
  

A SCHÜCO ADS 90.SI (Super Insulation, 
azaz szuper hőszigetelésű) ajtószerkezet 
befelé és kifelé nyíló változata a magas 
minőségi követelményeket támasztó 
lakó- és középületek számára egyaránt 
ajánlott. A kiemelkedő energiahatékony-
ságú rendszerrel jelentős megtakarítás 
érhető el. 
Megjelenésében tökéletesen illeszkedik 
a SCHÜCO AWS 90.SI+ ablakrendszerhez. 

The SCHÜCO ADS 90.SI (Super Insulation) 
door series, which includes both an 
inward-opening, face-fitted door 
construction and an outward-opening 
version, offers the best possible 
performance for residential and 
commercial buildings. Serious energy 
savings with the new system in terms of 
future energy efficiency standards. 
Ideally suited to the SCHÜCO window 
AWS 90.SI+. 

 
  SCHÜCO ADS 90.SI ajtó, méretarány 1:2 
  SCHÜCO door ADS 90.SI, Scale 1:2 
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SCHÜCO ADS 90.SI ajtórendszer 
SCHÜCO door system ADS 90.SI 

Tulajdonságok és előnyök 

 Legkedvezőbb hőszigetelési érték a           
90 mm-es beépítési mélységben:  
Uf-érték ≥ 1,4 W/m²K a megnövelt 
hőszigetelési zónának, a habbetétes 
izolátornak és az üvegfalc tömítésnek 
köszönhetően 

 Megnövelt tömítési sík körbefutó 
középtömítéssel; csapóeső elleni védelem 
300 Pa-ig 

 Kiemelkedően jó akusztikai tulajdonságok 

 Maximális ajtóméretek: 2500 mm 
magasság és 1400 mm szélesség, akár 160 
kg-os szárnysúly 

 Pánikzárak nagy választéka 

 Akadálymentes közlekedést lehetővé tévő 
lábazati megoldások 

 Hengeres-, leveles és rejtett pánttal 

 A szárny kialakítása történhet egyoldali 
vagy kétoldali lemezborítással 

  A tokprofil Soft Line (SL) formában is 
elérhető 

Features and benefits 

 Highest levels of thermal insulation with a 
basic depth of 90 mm: 
Uf value ≥ 1,4 W/m2K due to enlarged 
insulation zone with foam-filled insulating 
bars and glazing rebate insulation 

 Increased weather tightness and 
resistance to driving rain up to 300 Pa, 
due to the use of a continuous centre 
gasket 

 Increased sound reduction 

 Door heights up to 2500 mm and widths 
up to 1400 mm are possible, leaf weights 
up to 160 kg 

 Range of panic locks 

 Easy-access thresholds 

 Surface-mounted, concealed or barrel 
hinges can be used 

 Door leaf with leaf-enclosing infill on one 
side or both sides available 

  Soft Line (SL) design option for outer 
frame possible  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiemelkedő hőszigetelés, méretarány 1:2 
Excellent thermal insulation, Scale 1:2 

 

Műszaki adatok   Technical data 

Teszt   Test Szabvány   Standard Érték   Value 

Hőszigetelés    Thermal insulation EN ISO 10077-2 Uf≥1,4 W/m² K 

Betörésvédelem   Burglar resistance EN 1627 WK3/RC3 értékig 

Csapóeső elleni védelem   Watertightness EN 12208 Class 7a osztályig 

Légáteresztés   Air permeability EN 12207 Class 4 osztályig 

Szélállóság   Wind resistance EN 12210 Class C3 osztályig1) 

Mechanikai szilárdság    Mechanical loading EN 13115 Class 3 osztályig 

1) A behajlás profilfüggő   Profile-dependent deflection   

 
 
 

 

 
 

 

 

A SCHÜCO és a golf – természet és technológia tökéletes összekapcsolása. 
A közös igény: pontosság, tökéletesség, professzionalitás és fenntarthatóság. Mindezek 
jegyében SCHÜCO márkanagykövetként világklasszis golfjátékosok emelik fel ütőjüket 
világszerte a klímavédelemért. 
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