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Leven met vensters

Mooier wonen, verwarmings-
kosten besparen en de waarde
van uw onroerend goed be-
houden ....

Er zijn veel goede argumenten
om zich met een verstandige 
investering in het eigen huis te
bevatten.
De nieuwe vensters bieden meer
als vroeger: 

• betere thermische isolatie
• meer veiligheid
• meer wooncomfort
• vormvolmaakt design

Wanneer u de keus heeft, 
kies dan Corona CT 70

Schüco – 
Oplossingen voor het hele huis

Het Schüco-systeemconcept garandeert bouwheren
een compleet en perfect op elkaar afgestemd pro-
ductaanbod voor alle bereiken van de gevel van het
gebouw:

• Vensters en vensterdeuren uit aluminium, 
staal of kunststof

• Rolluikensystemen
• Electronische venster- en 

rolluikenbediening
• Serres en accessoires
• Balkons en accessoires
• Huisdeuren uit aluminium en kunststof
• Voordaken
• Carports
• Zonnethermiek en fotovoltaïsche installaties
• Inbraakbeveiligingssystemen, 

brandpreventie en ventilatie

Leven met vensters
Corona CT 70 Rondo

Alle Schüco ontwikkelingen uit aluminium, staal en kunst-

stof alsook de solar-systemen onderscheiden zich door

een hoge constructieveiligheid en een soevereine top-

kwaliteit. Perfectie, teamwork en ondernemersdynamiek 

bepalen het resultaat. Het Corporate Partnership met 

West McLaren Mercedes is een symbool en  verplichting

voor de leidinggevende positie van Schüco International.

NL_P2701_Rondo  03.02.2005  13:39 Uhr  Seite 12



t lb ti f # 21832 F lith d

2   Corona CT 70 Corona CT 70   3

Vorm en functionaliteit – een leven lang

Wie vandaag renoveert, om-
bouwt of een nieuw huis plant
begint deze opgave onder ge-
heel andere en betere voorwaar-
den als dit voor enige jaren 
mogelijk was. 
Research en ontwikkeling heb-
ben de venstertechniek duidelijk
verbetert en productiesystemen
werden verder ontwikkeld zodat
heden hoogwaardige vensters
aan redelijke prijzen verkrijgbaar
zijn.

Betere warmte-isolatie
Deze leidt direct tot zinkende
verwarmingskosten die enerzijds
uw budget ontlasten en tegelij-
kertijd milieuvriendelijk zijn door
de verminderde CO2 afgave.

Meer veiligheid
U wilt uw huis beschermen en
de hierin bevindende waardes
beveiligen. Een venster is vaak
het zwakke punt voor inbrekers.
Met moderne techniek en pas-

sende materiaalconstructies
hebben wij een veiligheidscon-
cept ontwikkeld dat u individu-
eel aan uw eisen kunt aanpas-
sen.

Beter wooncomfort
Nieuwe vensters geven extra
wooncomfort. Zij bieden door 
de constructie en het gebruikte
materiaal een zeer effectieve 
geluidsdemping. Tevens zorgen
verschillende dichtingen ook bij
sterke wind voor een bescher-
ming tegen tocht. De optimale
transparantie van de moderne
isoleerverglazing zorgt voor een
onvergelijkbaar hoge lichtinlaat.

Perfect gevormd design
Corona CT 70 vensters vallen op
door de tijdloze lijngeving en de
slanke profielen. Zij vertalen de
spraak van de architecten  en
voeren deze consequent verder.
Middels een groot spectrum van
houtsoorten en kleuren kunt u

niet enkel uw eigen accent zet-
ten, ook de vormgeving van de
façade profiteert van dit brede
spectrum en de hierdoor gege-
ven mogelijkheid om kozijnen en
vleugels kleurrijk op elkaar af te
stemmen.

Productie op maat
Al deze eisen verlangen een ab-
solute precisie bij de maatopna-
me, productie en inbouw. Een
modern venster voldoet heden
aan meer eisen en verlangt
naast de moderne productie 
ook geschoold vakpersoneel die
ervoor zorgen dat u kwaliteit
krijgt tot de laatste handgreep.

Hoogwaardige venstertechniek
in moderne gebouwen

Vensters zijn dominante 
vormgevingselementen

Stijlecht en met liefde 
gerenoveerd – het karakter
blijft behouden
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Wij omgeven ons privé met 
dingen die ons vreugde geven.
Kleuren, vormen, meubels en
schilderijen  … dat is vanzelf-
sprekend. Venster horen tegen-
woordig eveneens als belangrijk
vormgevend element erbij.

Met Corona CT 70 vensters
heeft u niet enkel de mogelijk-
heid uw  huis attractiever  en
huiselijker te vormen maar even-
eens het tegelijkertijd technisch
te verbeteren en de waarde te
behouden.

De klare smalle contouren van
de kozijnen met smalle aanzicht-
breedtes verhogen het glasaan-
deel. Dit betekent meer licht en
een open atmosfeer.

Vensters – een breed spectrum 
van vorm en kleur

Rechthoekige, hoogstaande vensters
onderstrepen de verticale en optime-
ren de lichtinval.

Waagrecht aangebrachte roedes 
onderstrepen de verticale en geven
optisch meer breedte.

Met verticale roedes ontstaat een 
fijne indeling van de vensters in 
elegante stijl.

Kies uit een breed 
spectrum van kleur- en 
houtdecors

Samen met een breed spectrum
van unikleuren en houtdecors
beschikt u bij Corona CT 70 
vensters over vormgevingsele-
menten die u individuele accent
met de vensters laten zetten.

Het Corona CT 70 venster biedt
nog meer – van kleurkeuze en
het gebruik van buitenliggende
afdekspouwbladen uit alumini-
um in alle RAL kleuren tot en
met de mogelijkheid binnen en
buiten verschillende kleuren bij
vensterkozijnen en vleugels te
combineren. Geheel naar uw 
eigen voorstelling.

Met Corona CT 70 vensters past
alles samen. Goed gevormde
profielen met kleurdecors, ven-

stergrepen, toebehoor zoals roe-
des, rolluiken en rolluikvoering
in design en kleur aangepast aan
het gehele element.

Corona CT 70   54   Corona CT 70

Vormgevingselementen
die de indruk van de

façade bepalen
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Energiebesparing is een thema
wat iedereen betreft. Niet enkel
dat hoge verwarmingskosten het
privébudget sterk belasten maar
ook omdat een stijgend energie-
verbruik de afgave van CO2 aan
het milieu verhoogd.

Met Corona CT 70 vensters zinkt
enerzijds het energieverbruik
duidelijk en u spaart geld, tevens
beschermt u het milieu.

U ziet dit aan de profieldoorsne-
de: de profielconstructie met 
5 kamers en een verhoogde
raamdiepte van 70mm vormen
de basis voor een uitstekende
thermische isolatie. In verbin-
ding met de rondomlopende
aanslagdichtingen en het 

Aangenaam en verstandig

Na de zorgvuldige inbouw van nieuwe
Corona CT 70 vensters bewijst de
thermografie het hoge energiebe-
sparingpotentieel van de investering.
Het oorspronkelijke energieverlies
wordt bijna volkomen vermeden.

thermisch isolerende glas 
bereikt u isolatiewaardes die 
nog voor enige jaren ondenk-
baar waren.

Let op de sterke staalprofielen 
in de afdek- en vleugelvensters.
Zij zorgen voor een hoge stabili-
teit en lange levensduur van de
vensters.
Alle beslagen worden in de
rondomlopende staalversterking
vast verankerd. Ook dit is een
bijdrage voor uw veiligheid en
de waarde van de vensters.

Belangrijk: U heeft met het 
Corona CT 70 een venster  dat
ook na vele jaren nog juist zo 
zeker functioneert als op de eer-
ste dag.

Infrarood-opnames (thermografie) 
tonen duidelijk waar een huis energie
verliest. Rood betekent warmte en
daarmee verbonden energieverlies.

6   Corona CT 70

In een eenfamiliehuis van 1980 met
ca. 140 m2 woonoppervlakte zorgen
Corona CT 70 vensters voor een 
besparing van ca. 16% tegenover de
oude vensters 

-16 %Verbruik aan ver-
warmingsenergie

Lager energieverbruik met Corona CT 70 vensters

t lb ti f # 21832 F lith d

De basis voor goede vensters:
Corona CT 70 Rondo venster-
profielen

Corona CT 70   7

Aansprekend design
De ronde Softform-lijnvoering       å van
de Rondo-venstervleugels reduceert op-
tisch de aanzichtbreedtes van de reeds
slanke profielcontouren. Nauwelijks
zichtbare, zilvergrijze dichtingen       en
een diep ingebouwde glasrand       heffen
de vormen van de vleugels bijzonder in
de voorgrond.

Hoog thermisch isolerend
De innovatieve techniek met 5 isolerende
kamers       en een raamdiepte van 70mm
zorgen voor een uitstekende thermische
isolatie. Twee rondomlopende dichtingen

en het diep ingebouwde vensterglas
zorgen voor een extra zinkend energie-
verbruik.
Hoogwaardig isolatieglas       vermindert
het warmteverlies ondanks hoge transpa-
rantie. 

Behaaglijk wonen
Het dichtingsysteem met twee rondom-
lopende dichtingen       en de speciale ei-
genschappen van het isoleerglas bieden
een uitstekende bescherming tegen 
geluid, regen en wind. Indien gewenst
kan een verhoogde geluidsdemping met
speciaal glas ingebouwd worden      .

Duurzaam en milieuvriendelijk
De sterke, tegen corrosie beschermde,
stalen profielen       in de kozijnen en
vleugels zorgen voor stabiliteit, zekere
functionaliteit en een lange levensduur.
Het lage energieverbruik, de lage CO2

afgave en mogelijkheid van recycling be-
palen de hoge milieuvriendelijkheid.

Eenvoudige reiniging
Gladde, weerbestendige oppervlaktes
zorgen ervoor dat uw venster bij een-
voudige reiniging ook na jaren nog als
nieuw uitzien.
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Veiligheid: een goed gevoel

Naar huis komen, de woning- of
huisdeur openen en zich op zijn
privé omgeving verheugen of
weggaan en de deur achter zich
sluiten met het goede gevoel dat
niets kan gebeuren.

Helaas is dit niet altijd zo. Inbra-
ken, verbonden met het verlies
van waardevolle inrichtingen 
en verwoesting nemen toe.
Meestal wordt ingebroken via 
de vensters of de terrasdeur.
Deze elementen zo te bouwen

Afsluitbare grepen beveiligen de
sluitfunctie van het venster.

Een boorbeveiliging uit extra gehard
staal verhindert het openboren van
de venstermechaniek.

In stalen sluitstukken worden 
„paddestoelkoppen“ verankert die 
de zekerheid van de vergrendeling
verhogen.

dat zij aan de hoogste veilig-
heidseisen voldoen is een deel
van het veiligheidsconcept dat
met moderne beslagtechniek
gerealiseerd kan worden.

Extra veiligheid en een plus aan
thermische isolatie bereikt u met
moderne rolluiktechniek. Uitge-
rust met motor en afstandsbe-
diening is dit een kinderspel.
Met een geïntegreerde tijdscha-
kelklok kunt u bij afwezigheid
middels individueel vastgelegde

tijdintervallen of volgens het toe-
valsprincipe de rolluiken openen
en sluiten.
Zo lijkt het huis of de woning
nooit verlaten en ook uw planten
zijn dankbaar.

Electronische rolluikbesturing en
een tijdschakelklok zorgen ook bij
afwezigheid voor „beweging“.

Modern comfort en 
hoge veiligheid

Middels moderne techniek
wordt de inbrekers het leven
zwaar en uw huis veilig 
gemaakt.

Corona CT 70   98   Corona CT 70
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Handwerk en maatwerk

Vensters, zoals wij ze heden
bouwen, zijn hightech pro-
ducten.

Wetenschap, ervaring en 
kunnen van veel specialisten
worden met de modernste 
materialen en technieken 
samengevoerd.

Zo ontstaan vensters die tot de
beste behoren wat de markt te
bieden heeft. Wij zijn hiervan
overtuigd en het succes bij onze
klanten geeft ons gelijk. Ook 
architecten kiezen bij kunststof-
vensters Corona CT 70.
Alleen hier vindt u de éénmalige
combinatie uit vormgevingsmo-
gelijkheden, prijs en prestatie.

Wanneer u de keus heeft, kies het beste:
Corona CT 70

Het is het samenspel tussen
handwerksprecisie en moderne
machinetechniek die uit de bes-
te materialen tenslotte dat laten
ontstaan waarvan u jarenlang
plezier zult hebben: uw nieuwe
vensters.

Complete service
Van begin aan heeft u een part-
ner die u vanaf het eerste plan-
ningsgesprek tot en met de
eindafname van uw vensters 
begeleidt. Beginnend met de 
bezichtiging ter plaatse en het
vaststellen van uw wensen 

krijgt u een gedetailleerde offer-
te, perfecte productie en een
vaste levertermijn met een zuive-
re inbouw… en indien gewenst:
service en onderhoud.

Schüco partners hebben jaren-
lange ervaring met de productie
en montage van kunststofven-
sters en scholen  hun medewer-
kers  wanneer nieuwe kennis of
productverbeteringen dit nood-
zakelijk maken. Speciaal voor u.

Inbouw zonder zorgen
Zowel bij de maatopname alsook
bij de inbouw leert u vakmensen
kennen die hun handwerk be-
heersen en die weten hoe men
zonder stof en vuil vakgerecht
monteert.

3. Zorgvuldige productie
De productie van uw vensters 
gebeurd met hoogste precisie en
nauwkeurigheid.

2. Vensters met maatprecisie
Millimeterprecies worden de ven-
steropeningen gemeten zodat uw
vensters later ook perfect passen 
en optimaal functioneren.

1. Goed advies
Advies begint met het vaststellen
van de wensen bij u thuis. U kiest 
de techniek, vorm en kleur en krijgt
voor alles een vakkundig advies.
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4. Punctuele levering
Afgesproken levertermijnen worden
nagekomen.

5. Zuivere inbouw
Een ingespeeld montageteam zorgt
voor de perfecte inbouw zonder 
stof of vuil.

„Grote saneringsprojecten zijn voor
architecten altijd een uitdaging.
Vooral bij huizen voor meerdere fa-
milies moet men op kwaliteit letten
want de besparingsmogelijkheden
zijn hier zeer groot.“

„De renovering met Corona CT 70
vensters maakt zich voor ons be-
taald. De gasrekening is lager en 
wij ontlasten het milieu.”

„Ik ben van de technische voordelen
en het klare design van Corona CT 70
overtuigd.“

„Ondanks een sterk kostenbewust-
zijn staan kwaliteit en levensduur bij
de bouw van huizen voor meerdere
families in de voorgrond. Als archi-
tect zijn Corona CT 70 vensters voor
mij de eerste keus.“

„Bij veiligheid en comfort vertrou-
wen wij volledig op Corona CT 70.
Ook de inbouw van onze nieuwe
vensters ging zonder problemen.“
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Leven met vensters

Mooier wonen, verwarmings-
kosten besparen en de waarde
van uw onroerend goed be-
houden ....

Er zijn veel goede argumenten
om zich met een verstandige 
investering in het eigen huis te
bevatten.
De nieuwe vensters bieden meer
als vroeger: 

• betere thermische isolatie
• meer veiligheid
• meer wooncomfort
• vormvolmaakt design

Wanneer u de keus heeft, 
kies dan Corona CT 70

Schüco – 
Oplossingen voor het hele huis

Het Schüco-systeemconcept garandeert bouwheren
een compleet en perfect op elkaar afgestemd pro-
ductaanbod voor alle bereiken van de gevel van het
gebouw:

• Vensters en vensterdeuren uit aluminium, 
staal of kunststof

• Rolluikensystemen
• Electronische venster- en 

rolluikenbediening
• Serres en accessoires
• Balkons en accessoires
• Huisdeuren uit aluminium en kunststof
• Voordaken
• Carports
• Zonnethermiek en fotovoltaïsche installaties
• Inbraakbeveiligingssystemen, 

brandpreventie en ventilatie

Leven met vensters
Corona CT 70 Rondo

Alle Schüco ontwikkelingen uit aluminium, staal en kunst-

stof alsook de solar-systemen onderscheiden zich door

een hoge constructieveiligheid en een soevereine top-

kwaliteit. Perfectie, teamwork en ondernemersdynamiek 

bepalen het resultaat. Het Corporate Partnership met 

West McLaren Mercedes is een symbool en  verplichting

voor de leidinggevende positie van Schüco International.
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