
Utvid ditt hjem

Med en vinterhage tilpasset norske forhold 



Finn din stil 

Vinterhage CMC 50.HI 
Nyt det skiftende været fra sofakroken. Med 
Schücos vinterhagesystem CMC 50.HI får du 
et ekstra rom i hjemmet. Den varmeisolerende 
konstruksjonen består av et elegant glasstak og 
et stabilt rammeverk. I dette rammeverket kan 
du integrere både vinduer og takluker, skyve- og 
foldedører – alt etter behov. CMC 50.HI er 
designet for å passe alle typer hus. Form, farger 
og funksjoner velger du selv.

Egenskaper
•	 CMC 50.HI står for Conservatory Modular 

Construction med 50 mm profilbredde og 
høyisolert profilsystem (HI).

•	 Ulike typer vinduer, skyve- og foldedører kan 
integreres etter ønske.

•	 Det er også mulig å integrere tilbehør som 
takvindu, takrenne og belysning.

•	 Maksimal glasstykkelse er 46 mm (passer til 
trelags glass).

•	 Rammen elokseres eller lakkeres i valgfri    
farge. Det er mulig å velge ulik farge ut-
vendig og innvendig.

•	 Vinterhagen har utmerket varmeisolering 
med lave uf-verdier fra 1,04 W/m2

                                                                                                                                                      
                                                                             



Schücos vinterhage gir deg ubegrenset valgfrihet når det gjelder form, farge og 
funksjon. Du får en unik vinterhage, skreddersydd etter dine behov.
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Skreddersydd etter ditt behov

Fra planlegging til montering
Gode råd og god veiledning 
er viktig for at du skal finne 
den optimale løsningen for 
din bolig. Schüco samarbeider 
med Schüco-partnere over hele 
landet som hjelper deg med 
ditt prosjekt – fra planlegging til 
montering.

Gjennomtenkte løsninger
En vinterhage består av mange 
enkeltkomponenter som skal 
passe perfekt sammen. Ved 
å velge en gjennomtenkt og 
grundig testet systemløsning 
fra Schüco reduserer du faren 
for lekkasjer og kuldebroer til 
et minimum. Vår avanserte 
produksjonsprosess sikrer at 
du får en førsteklasses alu-
miniumskonstruksjon som har 
lang levetid og holder seg i 
verdi.

Form og funksjon
Utformingsmulighetene er 
mange. En vinterhage kan ha 
som eneste funksjon å beskytte 
terrassen mot vær og vind, eller 
den skal kunne benyttes som et 
helårs oppholdsrom.



Energieffektivitet med vinterhage som buffer 
En godt planlagt vinterhage gir et positivt bidrag 
til husets varmebalanse ved at bruken av andre, 
miljøbelastende energiformer kan reduseres. 
En varmeisolert vinterhage fungerer som en 
solfanger og klimabuffer som reduserer varme-
tapet fra bygningen innenfor. Solenergi finnes i 
ubegrensede mengder og er ikke til skade for 
miljøet. Utnytt solen og la den varme opp inne-
luften direkte, uten bruk av tekniske hjelpemidler.

Beskytt deg mot varmen om sommeren
Solen kan steke ganske kraftig på sommerstid. 
For at du skal kunne bruke vinterhagen også på 
varme dager, kan du integrere forskjellige typer 
tilbehør, som

•	 takvinduer (kan også leveres med automatisk 
betjening) 

•	 varmedempende solskjermingsglass med 
god refleksjonsevne

Energisparing og komfort 

Spar energi med din egen buffersone og nyt deilige dager og kvelder i 
vinterhagen uansett årstid og vær.



Schüco skyvedør  

Schüco skyvedør 
Schüco skyvedør i aluminium 
er høyisolert og glir tilnærmet 
lydløst på løpeskinner i rustfritt 
stål. Døren kan leveres som 
skyve- eller heve-/skyveløsning. 
Heve-/senkefunksjonen gjør 
den ekstra tett. Døren er svært 
innbruddssikker og enkel å 
betjene. Den kan åpnes enten 
fra siden eller i midten. Opptil 
3 løpeskinner gjør det mulig å 
åpne hele 2/3 av dørelementet. 
Avhengig av utførelse og valg 
av glass kan døren oppnå en 
Uw-verdi < 1,2.

Schüco foldedør 
En foldedør gir ekstra stor 
åpning mellom inne- og 
utearealet. Selv store flater 
kan enkelt foldes sammen og 
skyves til siden. Dørene kan 
leveres med folding mot høyre 
eller venstre, utadslående 
eller innadslående, med eller 
uten sidehengsler. Lås i både 
topp- og bunnprofil gir god 
innbruddssikring. Avhengig av 
utførelse og valg av glass kan 
døren oppnå en Uw-verdi < 1,2.

Schüco foldedør  

Veggflatene i vinterhagen kan deles inn og utstyres med åpningselementer avhengig av byggets 
tiltenkte funksjon og arkitektoniske uttrykk. Aktuelle dørløsninger for å oppnå stor åpningsflate er 
skyvedører, heve-/skyvedører, foldedører eller tofløyede slagdører.

Velg din skyveløsning



Schüco vinterhager 

Et glasstilbygg tilfører hjemmet en ny dimensjon og blir raskt husets naturlige samlingspunkt. Noe 
av det mest fascinerende med en vinterhage, er den umiddelbare og nære forbindelsen den gir til 
uteområdet, og måten den slipper dagslyset inn i boligen på. Det å kunne nyte lyset og varmen fra 
solen gjennom alle årstider bidrar sterkt til økt velvære. En vinterhage vil dessuten øke husets verdi 
betraktelig og kan med riktig planlegging også bidra til lavere energiforbruk.

Schüco International KG
www.schueco.no 

Schüco: Systemløsninger for vinduer, dører og fasader
Schüco er markedsledende utvikler og leverandør av energisparende løsninger for næringsbygg og 
boliger, og har høy kompetanse på systemer for vinduer, dører og fasader. Schüco ble grunnlagt i 
1951 og med 5.000 medarbeidere, 12.000 partnere i 78 land, tilbyr vi nyskapende vindus- og fasade-
teknologi og individuell rådgivning til arkitekter, planleggere, investorer og byggherrer. Konsernet har 
sitt hovedkontor i Bielefeld og har vært representert i Norge siden 1976. Omsetningen i 2012 var på 
1,8 milliarder Euro.


