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Schüco Alüminyum Villa Kapıları tercihleriniz doğrultusunda size özel 
tasarım imkanları sunar. Çok sayıda tasarım seçeneği sayesinde, özel 
taleplerinize ve evin mimarisine göre mükemmel şekilde uyarlanabilir. Akıllı 
tasarımın yanı sıra, Schüco villa kapıları; mükemmel ısı yalıtımı, güvenlik 
ve dayanıklılık sağlar. Bununla beraber, çeşitli donanım ve aksesuar seçe-
nekleri, yeni kapınızın konfor bakımından da size özel olmasını garanti eder. 
Anlaşılacağı gibi Schüco Alüminyum Villa Kapıları, alüminyum pencereler 
gibi diğer Schüco ürünleri ile kombine edilebilir, böylece benzersiz Schüco 
sistem konsepti tek elden evinizin her yerine çözümler sunar.

Schüco Villa Kapıları ile
kişisel özellikler katın

Alüminyum

Enerji

Güvenlik

Konfor 

Tasarım
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Alüminyum: Geleceği inşa eden malzeme

Çok çeşitli tasarım seçeneği, yüksek stabilite ve uzun ömürlülük:  
Alüminyumun sınırsız imkanları ile en iyi ısı yalıtım değerlerine sahip yeni nesil 
kapılara maksimum işlevsellik eklendi. Aynı zamanda açılım derecelerinde 
de geniş bir yelpazeye ulaşıldı, renk ve yüzey çeşitliliği sayesinde ise her ev 
benzersiz bir karakter kazandı.
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Modern bir kapı sadece iyi görünümlü ve bir
evin mimarisi ile mükemmel uyumlu olmakla 
kalmayıp, aynı zamanda günlük gereksinim-
ler ve yoğun kullanım için en uygun şekilde 
donatılmış olmalıdır. Alüminyum, sağlam ve 
dayanıklı kapılar yapmak için ideal bir malze-
medir. Güçlü basınç altında dahi formunu korur 
ve son derece stabildir, ısı yalıtımının yanı sıra 
korozyona ve hava koşullarına dayanıklıdır . 
Alüminyum; büyük kapı formlarında dahi en 
iyi fonksiyonelliği, yüksek hırsızlığa dayanımı 
ve düzgün çalışmayı garanti eder. Schüco Alü-
minyum Villa Kapılarının özellikleri, talepleri 
mükemmel karşılar ve yıllar boyunca memnun 
kalmanızı sağlar.

Schüco Alüminyum Villa Kapıları, çeşitli model, 
renk ve fonksiyon seçeneği sunan farklı temel 
bileşenlerden oluşur: 
 ■ Kapı ve kanat profilleri 
 ■ Kapı paneli 
 ■ Kilit ve menteşe gibi aksesuarlar
 ■ Kapı otomasyonu 

Konfor ve güvenlik gereksinimlerinizi karşılayan 
yeni giriş kapınıza, otomatik emniyet kilitleri, 
uzaktan kumandalı veya parmak izi okuyuculu 
anahtarsız kilit sistemleri, elektrikli kapı açıcılar 
ve video gözetim sistemleri gibi özel taleplerinizi 
ilave ettirebilirsiniz.

Schüco Villa Kapıları: 
Son derece dayanıklı, çok çeşitli ve uzun ömürlü

Alüminyum, tasarım  
ve teknolojinin kusursuz  

olmasını sağlar
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Schüco Villa Kapısı; kalite, tasarım ve işlevsellik 
ile ilgili kişisel talep ve gereksinimlerinizi 
karşılama çabasının sonucunda ortaya çıkmıştır. 
Bu nedenle, tüm standart ve ilave bileşenleri

Schüco Alüminyum Villa Kapısı'na ayrı ayrı 
eklenebilir. Örn: kapı profilinize giriş kontrol 
sistemi ekleyebilirsiniz. Broşürde yer alan tüm 
bileşenlerin bir arada gösterildiği Villa Kapısı tas-
virini sayfa 32'de bulabilirsiniz.

Kapılarda yüksek yalite

Schüco'dan hayalinizdeki kapı: Standart ya da kapının sağında bulunan Door 
Control System (DCS) gibi opsiyonel donanımlar ile 

Kapı eşiği

Kapı Kolu

Barel

Sabit parça

Kapı dolgusu

Kapı kasası Ev numarası

LED-Aydınlatma

Video modülü

Hoparlör

Mikrofon

Hareket dedektörü

Zil

Şifre tuş takımı

Parmak izi okuma

Menteşeler

Kanat

Güvenlik pimi

Çok noktalı kilitleme

Entegre kablo kılavuzu
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Enerji verimliliği önce kapıdan başlar

Isı içeride, soğuk ise dışarıda kalır. Schüco Villa Kapıları, yarının tüm yasal 
gereksinimlerini bugünden karşılayan ısı yalıtımı sunar. Schüco Villa Kapısı ile; 
pencereler, sürme sistemler ve benzerleri ile birlikte ideal bir enerji tasarrufu 
potansiyeli ortaya çıkartılabilir.  
Sonuç: Düşük enerji maliyetleri ve evin kapısından itibaren başlayan, iklim 
koruma garantisi.

Alüminyum Pencereler

Isı geri kazanımlı  
havalandırma
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Alüminyum Villa Kapıları

Güneş Kırıcı

Alüminyum Sürme Kapılar



Isı yalıtımlı bir Schüco Villa Kapısı, her türlü 
hava koşulunda sürekli rahat bir ortam sağlar. 
Sıcaklık, soğuk mevsimlerde içeride, yazın 
dışarıda kalır. Böylece, ısınma masraflarından 
tasarruf edersiniz ve iklim koruması için katkıda 
bulunmuş olursunuz.

Isı yalıtımının kalitesinde; kapı panelinin kendi 
yalıtımının yanı sıra, kasa ve kanat çerçeve 
konstrüksiyonu da çok önemlidir. Schüco Villa 
Kapıları'nda bu iki kısım yeni nesil 3 odacıklı 
alüminyum profillerden oluşmaktadır: Birbiri 
ardına gelen odacıklarda ki hava, iç ve dış 
mekan arasında yalıtımlı bir bariyer oluşturur. 
Orta profil odacığında kullanılacak farklı 
köpüklerin etkisiyle, ısı transfer katsayısı daha 
da optimize edilebilir.

Yeni Schüco Alüminyum Villa Kapınızın 
planlaması için, ısı yalıtımına yönelik değişik 
taleplere uygun farklı profil serileri seçiminize 
sunulur: İlk defa Passivhaus Enstitüsü sertifikalı 
bir ısı yalıtımına ulaşan ve özellikle yüksek enerji 
verimliliği sağlayan lüks konut inşaatına uygun, 
en modern profil serisi Schüco ADS 112 IC 
(Insulation Cover) gibi. 

SI sistemi (Super Insulation / Süper yalıtım), 
0,74 W/(m2K)'lık mükemmel Ud değerleri ile 
yeni standartlar belirler. En iyi değerler, yüksek 
yalıtımlı profil sistemi ile kapalı ve yüksek 
yalıtımlı dolgu malzemesinin kombinasyonu ile 
elde edilmektedir. Ud değeri, kapı sisteminin 
tamamına ait ısı yalıtım özelliklerini tanımlar. 
Evin içinden dışarıya doğru ne kadar ısı 
kaybedildiğini ifade eder. Değer ne kadar küçük 
olursa, ısı yalıtımı o kadar iyi olur ve böylece 
ısınma maliyetlerinden de o kadar çok tasarruf 
sağlanır.

Schüco Aüminyum Villa Kapıları, 
01.10.2009'dan beri geçerli olan enerji tasarrufu 
yönetmeliğinde (EnEV) istenen tüm yasal 
gereksinimleri karşılar. Ağırlaştırılmış EnEV 
2009 ile, binalarda ısıtma ve sıcak su için enerji 
ihtiyacının %30 azaltılması hedeflenmektedir.

Görünmez şekilde entegre edilmiş 
modern ısı yalıtım teknolojisi

Pasif Ev sertifikalı: Schüco Alüminyum Villa Kapısı 
ADS 112 IC, en yüksek ısı yalıtım gereksinimlerini 
karşılamaktadır.

Yüksek yalıtımlı Schüco Alüminyum Villa Kapısı kesiti 
İzotermal akışa bakılacak olursa; dışarıda sıfırın altındaki sıcaklığa rağmen, içeride, hatta 
doğrudan ev kapısında rahat bir ortam sıcaklığının hakim olduğu görülebilir.

İç Mekan Dış Mekan

Doğru ısı yalıtımı, enerji maliyetlerini azaltır

İç sıcaklık: +20 °C

+10 °C-İzoterm (kırmızı)

0 °C-İzoterm (koyu mavi)

Dış sıcaklık: –10 °C 
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Enerji verimliliği detayı

Kapı ve kanat fitili,
cereyan ve şiddetli  

yağmurun etkisini durdurur.

Bölünmüş ısı bariyerleri,
termal deformasyona karşı koruma sağlar.

Profil boşluğuna doldurulmuş  
yalıtım köpüğü,

optimize edilmiş ısı yalıtımı sağlar.

Dış ve iç panel, renk ve yüzey olarak 
ayrı ayrı tasarlanabilir.

 
Kapı kanadındaki panel, ek bir tasarım 

elemanı olarak hizmet verir.

Pasif ev sertifikalı ısı yalıtımı: Schüco ADS 112 IC (Insulation Cover) 
≥ 1,0 W/(m²K) lik bir Uf değerine sahiptir = Kapı çerçevesinin yalıtım değeri

Villa kapısı profili

Düşme tehlikesi olmadan eşiksiz yaşam

Konforlu kilit

Schüco kapıların kilit teknolojisi

Kapı eşikleri: Rüzgara ve kötü hava koşullarına karşı 
mükemmel koruma
Schüco'nun enerji tasarruflu alüminyum villa kapısında zemin 
bitiş detayını, ısı yalıtımlı kapı eşiği oluşturur. Pahalıya patlayan 
enerji kayıplarını önler, zemin bölgesinde şiddetli yağmura ve 
cereyana karşı güvenli koruma sunar.  
Schüco, 20 mm'lik düşük montaj derinliği ile kolay geçiş için de 
kullanılabilen farklı eşik seçenekleri sunar.

Konforlu kilit: Özellikler ve avantajlar 
 ■ Artırılmış kullanım konforuna sahip Schüco konfor kilidi
 ■ Barelin kilit dili üzerinde konumlandırılmasıyla, inovatif çoklu 

kilit sistemi, konforlu bir çalışma yüksekliği sunar ve böylece 
kapının rahat bir şekilde açılıp kapanmasını sağlar.

 ■ Örnek olarak, huzur evi alanındaki kapılar için çok uygundur.
 ■ Kilitleme seslerini azaltmaya yönelik opsiyonel Schüco Soft-

Lock yumuşak kilit mandalı
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Gece ve gündüz iyi bir koruma sağlar. Schüco ile güvenliği sadece hissetmez-
siniz, emin olursunuz. Görünmez ama hissedilir yenileşimci teknoloji,  oto-
matik kilitleme sistemleri ve denetim sistemleri ile tamamen kişisel güven-
lik ihtiyaçlarınıza göre donatabileceğiniz villa kapıları sayesinde, Schüco ile 
güvenliğinizden emin olursunuz.

Güvenlik: tehlikeleri kapının dışında bırakır
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Schüco güvenlik konseptleri

Evde rahat ve güvende hissetmek için öncelik 
olarak kendi güvenliğinize yatırım yapmaya 
değer. Schüco, ev kapınızı kişisel güven-
lik ihtiyacınıza göre uyarlayabileceğiniz, 
son derece modern kilitleme sistemleri ve 
donanım seçenekleri sunar. Bir ev kapısının 
hırsızlık girişimlerine karşı ne kadar etkin ola-
rak korunduğunu, Avrupa standartlarına göre 
belirlenen RC (WK) direnç sınıfından anlayabi-

lirsiniz. Schüco size; RC3'e (WK 3) kadar olan 
direnç sınıfları için güvenlik bileşenleri sunar. 
Emniyet birimleri, giriş kapıları için direnç sınıfı 
2'yi tavsiye etmektedir. Bununla ilgili Schüco 
Partnerinizden ayrıntılı bilgi edinebilir ve size 
uygun olan güvenlik paketinin oluşturulmasını 
sağlayabilirsiniz. 

Günün her saatinde güvenlik

Direnç sınıfları

WK1 RC 2 (WK2) RC 3 (WK3)

Bu direniş sınıfının bileşenleri; tekme, sıçrayarak 
vurma, omuz atma, yukarı itme ve söküp 
çıkarma gibi fiziksel şiddetle yapılan hırsızlık 
denemelerine karşı temel bir koruma sağlar. 
Bu yapı parçaları, herhangi bir aletle açılma 
ihtimaline karşı sadece düşük koruma sağlar.

Hırsız, ilave olarak tornavida, 
pense ve kama gibi basit aletlerle 
kapalı veya kilitli bina bölümünü 
açmaya çalışır.

Hırsız, tornavida ve manivela 
gibi ilave olarak ikinci bir alet ile 
kapalı ve kilitli bina bölümünü 
açmaya çalışır.
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Günün her saatinde güvenlik

Hırsızlığa dayanımlı kapı kilitleri  
sayesinde daha fazla koruma

Döner kancalı sürgülü kilit 
Döner kancaya ve çelik kilit diline sahip 5'li kilit-
leme sayesinde mükemmel güvenlik sağlanır.

Schüco SafeMatic
Dört mandallı sürgü ve ana kilit, hırsızlığa karşı 
ideal güvenlik sağlar. 

Döner kancalı kilit 
İlave döner kancalar, 3'lü kilitleme olarak 
artırılmış hırsızlık koruması sağlar. 

Silindirin sökülmesi/kırılmasına  
karşı koruma 
(Kilit pimleri sayesinde  
ayrılma koruması) 

Kilit kovanı için çekmeye karşı 
koruma (kilitleme pimi)

Gövde delme koruması (sert metal kavrama)

Anahtar için kopyalama koruması 
(Kilitleme pimlerinin zorlamaya  

karşı kontrolü)

Schüco'nun güvenlik silindiri 
Özellikler ve donanımlar

3-noktadan kilitleme
Villa kapısı, kapının tam ortasında kilitleme 
yapan tek bir ana kilidin aksine, ana kilidin 
üstüne ve altına eklenen döner kancalı kilitlerle 
emniyete alınır.

5-noktadan kilitleme
Ortadaki ana kilit haricinde üstteki ve alttaki iki 
kanca kilide ilave olarak sertleştirilmiş çelikten 
iki kilit dili daha çıkar ve böylece villa kapısında 
toplam beş adet kilitleme noktası oluşturulur.

Schüco SafeMatic
Kapı anahtarsız kapatıldığında dahi, otomatik 
kilit Schüco  SafeMatic  kapıyı dört noktadan kilit-
ler. Anahtar çevrildiğinde, kilitleme noktalarının 
sayısı beşe çıkar.

Profil silindiri - güvenlikte ayrıntı
Villa kapısının güvenlik donanımında, kapı kilidinin silindiri önemli bir rol oynar.  
Çünkü hırsızlık girişimlerinde ana saldırı noktasıdır.
 
Burada, Schüco'nun güvenlikli silindiri en iyi korumayı sunar. 

Schüco güvenlik programı, tekli, 3'lü ve 5'li kilitlemeye sahip kilitleri kapsar. Böy-
lece, villa kapısının hırsızlık dayanımı derecesi, kişisel güvenlik ihtiyaçlarına göre 
seçilebilir. Bir kapının hırsızlık girişimlerine karşı ne kadar iyi korunduğu, önemli 
ölçüde kilitleme türüne ve kilitleme noktalarının sayısına bağlıdır.
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Konfor: Schüco ile otomatik olarak sağlanır

Anahtarı unutabilirsiniz, ancak kendi parmağınızı unutmanız mümkün değildir. 
Kapının parmak izi ile açılması, yaşam konforunu artırmaya yönelik çok sayıda 
ki seçenekten sadece biridir. Schüco sistem çözümleri; elektrikli kapı açıcıları, 
otomatik kapatma sistemleri ve uzaktan kumandalı kullanımlarıyla, her eve 
entegre edilebilir. Böylece evin değerini arttırır. 
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Mükemmel bir karşılama için  
Schüco Kapı Kontrol Sistemi (DCS)

Schüco Kapı Kontrol Sistemi DCS konfor ve güvenliği tarz ile 
birleştirir. Açma, kapatma ve izleme için serbestçe konfigüre 
edilebilen modüller sayesinde, özel sistem sadece evinize 
değil gereksinimlerinize de uyum sağlar. 
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Plus, powered by Light + Building ödüllerini 
almıştır.

Schüco Kapı Kontrol Sistemi (DCS), iF product 
design award, reddot design award, Design 

Bilmekte fayda var: Villa kapınız, konfor 
bakımından da bireysel isteklere ve ihtiyaçlara 
göre donatılabilir. Bunun için Schüco, yaşam 
kalitesini ve gayrimenkulün değerini artırmaya 
yönelik, örneğin Schüco Kapı Kontrol Sistemi 
(DCS) gibi birçok akıllı sistem çözümleri sunar. 
Kapı yönetim sistemi; kapı profili yüzeyine 
entegre edilebilen uygulama olanaklarının kom-
binasyonu, erişim kontrolü ve kapı iletişimi ile 
benzersizdir. 

Kapı yönetim sistemi erişim kontrolü sağlar, 
örnek olarak kapalı kapıları rakamlarla veya 
parmak izi kombinasyonu ile açma imkanı. 
Yanlış veya kayıp anahtarlar artık geçmişte kaldı. 
Kapı yönetim sistemine bir alarm sistemi de 
entegre edilebilir ve DCS erişim kontrolü üze-
rinden parmak izi veya şifre aracılığıyla devreye 
sokulabilir veya devre dışı bırakılabilir. Bununla 
yeni villa kapınızı planlar ve tasarlarsınız: Tüm 
konfor çözümleri tek tek veya herhangi bir kom-
binasyon halinde sorunsuz bir şekilde entegre 
edilebilir. 

Mükemmel tasarım, kapı profiline 
hemyüz montaj
 
Schüco Kapı Kontrol Sistemi modüllerinin 
doğrudan kapı profiline gömülmesi, DCS'nin 
ayırt edici özelliğidir. Bu özellik, kapı yönetim 
sistemini kapı ile mükemmel bir şekilde uyumlu 
hale getirir ve eve giriş alanının değerini, dışta 
olduğu gibi içte de arttırır. Profil entegrasyo-
nunun yanı sıra, aynı zamanda duvara veya 
panele montaj mümkündür.

Tüm DCS modülleri, sisteme asil ve değerli bir 
karakter kazandıran yüksek kaliteli siyah cam 
bir yüzeye sahiptir. Modüllerin birbirine ve her 
döneme uygun klasik tasarımı, estetik gereksi-
nimlerden ödün vermeden bireysel tasarım için 
mümkün olan en geniş kapsamı sunar.

Değişken şekilde düzenlenebilen modüller 
mükemmel bir tasarım özgürlüğü sunmakla kal-
maz, aynı zamanda dekoratif DCS parçalarının 
rengi de özelleştirilebilir: Siyah, beyaz dışında 
isteğe bağlı olarak tüm RAL renkleri mevcuttur. 
Schüco Kapı Kontrol Sistemi ile, giriş alanınızı 
kendi isteğinize göre tasarlayabilirsiniz! Dışarıda 
olduğu gibi iç alanda da.
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Çarpıcı tasarıma sahip modüler sistem

Mikrofon

Kod tuş takımı

Hareket algılayıcı

Video modülü

Çoklu zilTekli zilZil (isim plakasız, temassız)

Hoparlör 

LED-Spot IşığıEv numarası

Parmak izi Kart okuyucu
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Konforlu açma, kapatma ve kontrol

Kapı iletişimini kontrol etmek 
için video fonksiyonlu DCS iç 

istasyon seçenekleri

Schüco Door Control System, yüksek modülerlik 
sayesinde ihtiyacınız olan fonksiyonları seçme-
nizi kolaylaştırır. Anahtarsız giriş kontrolü, kod 
ile, parmak izi ya da kart ile olsun, tüm modüller 
kolayca çalıştırılabilir. DCS, bir veya daha fazla 
taraf için zil düğmesi, ayrıca özel gizlilik gere-
ksinimleri için isim plakası olmayan temassız 
bir seçenek de sağlar. İç ve dış mekan için, 
LED aydınlatma tamamen entegre edilebilir ve 
hareket dedektörü ile otomatik olarak kontrol 
edilebilir. Ayrıca aydınlatmalı bir ev numarası da 
sunulmaktadır.

Kolayca çalışan güvenlik

Schüco Door Control System kolayca çalışır ve 
güvenliği sağlar. Kamera, mikrofon ve hoparlör 
gibi iletişim modülleri, dış tarafta kapı profiline 
hemyüz entegre edilmiştir. Böylece dış cepheye, 
kapı iletişim ürünlerinin ayrıca montelenmesi 
de gerekmez. İç mekanda kullanım için yüksek 
kalitede, sade tasarımlı, farklı diyafon sistemleri 
mevcuttur. Bunlar tercihinize göre video işlevi ile 
donatılabilir.
Dış kapı iletişim modülleri ve DCS iç istasyo-
nuyla, giriş alanınız bireysel ve güçlü bir kapı 
iletişim sistemine sahip olur. DCS kapı iletişimi 
ayrıca IP sistemleri ve telefon sistemlerine 
bağlanabilir ve hem yeni binalara hem de yenile-
nen binalara kolayca entegre edilebilir.

Erişim kontrolü, kart veya kod aracılığıyla olduğu 
gibi aynı zamanda biyometrik parmak izi kon-
trolüyle de mümkündür. Hangi seçeneği seçer-
seniz seçin, Schüco kapı kontrol sistemi size 
güvenli bir ev deneyimi sunar. 
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Otomasyon sayesinde konfor

Otomatik olarak kontrol edilen bina kabuğu, 
gelecek için önemli bir adımdır. Gölgelendir-
me ve güvenlik gibi çok sayıdaki fonksiyon, 
enerji tüketimini optimize etmek için birbiri-
ne uyarlanmış olmalıdır. Bunu; pencerelere, 
kapılara, sürme sistemlere ve güneş kırıcılara 
yönelik doğal havalandırma döngüsünü kontrol 
eden otomatik açma ve kapatma sistemleri ve 
ayrıca ideal durumda iç aydınlatma, kalorifer 

ve klima kumandasıyla bağlantılı olan güneşe 
ve gün ışığına duyarlı gölgelendirme sistemleri 
sağlar. Üste monteli veya profile entegre kapı 
açma motorları kolay geçiş sunar. Ayrıca kapı 
eşiğinin iptal edilmesi, örneğin otomatik eşik 
kullanımı, zemin alt bitiş noktasının kişiye özel 
olarak tasarlanmasını sağlar.
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Schüco Wireless Control System (WCS) ile 
örneğin pencere, aydınlatma ve güneş kırıcıların 
yanı sıra açılır ünitelerin de kablosuz, sadece 
sinyal ile kontrolü mümkündür. Pil ile çalışan 
Schüco WCS duvar alıcıları neredeyse tüm 
yüzeylere (örneğin cam veya ahşap) takılabilir 
ve böylece montaj yerinin seçiminde en üst 
seviyede esneklik sunar. Tabii WCS, mevcut 
tuşlu takım aracılığıyla da kolayca kontrol 

edilebilir.Schüco WCS bileşenlerinin kullanımı 
sayesinde bir bina, kullanıcının değişen 
ihtiyaçlarına (sonradan da) uyarlanabilir. Böylece 
hedef odaklı değişikliklerle bina fonksiyonları, 
örneğin engelli insanlar için de ulaşılabilir hale 
getirilebilir.
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Tasarım: size özel şekillenmiş

Daha eve girmeden göze çarpan karakter. Schüco, villa kapınızın şeklini, rengini 
ve donanımını, kişisel isteklerinize göre kombine etmenizi sağlar. Böylece her 
binaya benzersiz bir tarz kazandırılır: Sizin tarzınız.
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Şekiller ve renkler: size özel tasarlandı

Mükemmel kapı tasarımı; kapı çerçevesi, 
kanat çerçevesi ve kapı dolgusunun birbiriyle 
uyumlu kombinasyonundan oluşur. Hareketli 
kapı kanadına monte edilmiş kapı dolgusu, 
çok sayıda şekil ve renk seçeneği sayesinde 
,hayalinizdeki kapıya benzersiz bir tasarım 
katabileceğiniz, tarz oluşturan en önemli 
tasarım öğesidir. Schüco Partneriniz, size 
birbirinden farklı kapı panelinden oluşan
kapsamlı bir ürün yelpazesi sunar.  

Vurgularınızı nasıl yapmak isterseniz isteyin, 
Schüco bunun için neredeyse sınırsız bir 
renk seçeneği sunar: Eloksallı yüzeyler, 
RAL ve metalik kaplamalar ve kumlamayla 
oluşturulmuş yapısal efektler. Kapı çerçevesini 
ve kapı panelini içte ve dışta farklı renklerle 
donatma imkanı, daha fazla tasarım seçeneği 
mümkün kılar.

Neredeyse sınırsız renk seçimi ile size 
özel kapı tasarımı

Schüco kapı profilinin yuvarlatılmış 
Soft-Line kontürü, uyumlu görünü-

münüyle dikkat çeker.

Keskin vurgular: Schüco
köşeli profil kontürlu kapı

Tasarım öğesi olarak profil konturları
Belirgin şekilde pahlanmış profil konturlu 
Residential Line (RL) ve zarif şekilde 
yuvarlatılmış profil konturlu Soft Line (SL) profil 
seçenekleri, özellikle eski yapıların, tarzına 
uygun modernizasyonu için özel tasarım 
imkanı sunar. Geniş seçenek yelpazesine sahip 

kapı paneli sayesinde evin dış görünümü için 
kapsamlı tasarım özgürlüğü sunulur.  
Farklı tasarlanmış cam çıtaları, villa kapısının iç 
görünümü için görsel alternatifler sağlar.
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Ana hatları oluşturun:  
Kademeli veya hemyüz panel

Yeni villa kapınızın planlamasında yaratıcılığınıza 
hemen hemen hiç sınır konulmamıştır: Çeşitlilik 
açısından zengin kapı paneli yelpazemiz içe-
risinden sizin için en mükemmel çözümü 
seçin. Kullanıcının beklentisine bağlı olarak, üç 
tasarım tipi opsiyonu sunulmaktadır: Kademeli 
paneller, tek ve çift tarafta kanat üzerini örten 
kapı panelleri - bunlar hemyüz panel olarak da 
adlandırılmaktadır. Kanat üzerini örten panel 

İç görünüm İç görünüm

Dış görünüm

Kademeli panel Hemyüz panel, tek taraflı 
bindirmeli kanat 

Hemyüz panel, her iki 
taraftan bindirmeli kanat 

Dış görünüm Dış görünüm

İç görünüm

türünün avantajı: Kapı kanadının tek parça 
oluşuyla geniş yüzeyli görünümü, villa 
kapısının daha geniş ve zarif görünmesini 
sağlar. Bu, özellikle dar giriş kapılarının 
yenilenmesinde önemli bir tasarım öğesidir. 
Çift taraflı hemyüz panel seçildiğinde 
sadece kapının dış görünüş genişletilmez, 
aynı zamanda tam yüzeyli iç tarafta da 
kapı geniş bir görünüm kazanır. 

SchücoAlüminyum Villa Kapıları 27



Schüco Alüminyum Villa Kapıları28

Schüco Alüminyum Villa Kapı Modelleri

Alluce

İleri teknoloji, güvenlik, estetik ve fonksiyonellik ön planda tutularak tasarlanmış  
Alluce ile sıcak ve şık bir karşılama.

Bir kapı uzun zamandan beri sadece bir kapı değil, evin bireysel görünümünün ayrılmaz bir parçası 
olmuştur. Bütünüyle uyum içinde harmanlanır veya heyecan verici zıtlıklar yaratır. Ev dekorasyo-
nunun bir ifadesidir ve kendi kişisel yaşam tarzınızı temsil eder.  
Schüco Alüminyum Villa Kapılarında 5 ana model bulunmaktadır:  
Alluce, Classica, Pura, Fresco ve Libera. Sizin arzuladığınız model de kesin aralarında.

Alluce 420 Alluce 456
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Classica

Geleneksel, asil görünüm. Modası geçmeyecek tasarım.
Mükemmel işçilik, yüksek imalat kalitesi sayesinde, bakmaktan uzun yıllar  
keyif alacağınız, modası hiç geçmeyecek güzellikte ev kapıları oluşuyor. 

Classica 600 Classica 625

Classica 512 Classica 523 Classica 581
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Pura

Ön kapınızın görünümü, tarzınızı sizin yerinize mi anlatsın istiyorsunuz? Tasarımdan ödün vermeden, 
ön kapınız ile ek bir vurgu mu yapmak istiyorsunuz? Öyleyse size gereken model Pura - sadece 
temel gereksinimlere odaklanan sade ancak etkileyici bir tasarım. Net bir form, güçlü bir ifade ve 
mimari geleneklere bağlılığı ile etkileyicidir.

Pura 186 Pura 188

Pura 125 Pura 135 Pura 181

Pura 198
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Pura 203

Pura 213

Pura 241 Pura 241



Fresco

Modern terimini yeniden tanımlayan kapılar.
 
Cam ve birinci sınıf paslanmaz çelikten uygulamalar ve / veya kafeslerin kullanımı, Fresco 
kapılara farklı modern bir görünüm katar.

Fresco 310 Fresco 334

Fresco 261 Fresco 265 Fresco 277
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Libera

Şeffaflık ve çeşitlendirilmiş tasarım sizin için önemli satın alma kriterleri midir? O zaman 
Libera serimizdeki kapılar kesinlikle beklentilerinizi karşılayacak.
Tasarımı kendiniz seçebilirsiniz - basit simetrik şekillerin evin hatlarına rahatça uyum 
sağlaması ya da cesur simetrilerin ilginç bir kontrast oluşturması sizin kararınız.

Libera 930 Libera 934 Libera 988
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Kapı kolları: İçte ve dışta tasarım öğeleri

Tasarıma uygun kapı kolu 
ve ona uyan rozet ile giriş 
kapınızın tasarım çizgisi, hem 
içte hem de dışta vurgulana-
bilir, bağımsız olarakta görsel 
vurgu oluşturulabilir.
Kapının dış tarafı için kulbun 
yanı sıra itme kolu ve panik 
bar kolundan oluşan geniş 
bir yelpaze sunulmaktadır. 
İster oval ister yuvarlak boru 
şeklinde, isterse paslanmaz 
çelik, PVC-u veya döküm 
olsun, tüm kollar göz alıcı 
tasarımı, mükemmel işçiliği ve 
uzun ömrü ile etkileyicidir. İç 
taraftaki kapı kolu, dış kolun 
karşılığıdır. Schüco burada 
da, kapı iç tarafının görüntü-
sünü mükemmel bir şekilde 
tamamlayabileceğiniz şekil, 
boyut ve renk bakımından 
kapsamlı bir yelpaze sunar.

Basılır ve tutulur kollar: Tasarım ve fonksiyonun mükemmel kombinasyonu - burada kapı kolları ve rozetler de dahil olmak 
üzere gösterilen örnekler, Schüco'nun kapı tasarımı için sunduğu geniş kapsamlı aksesuar seçeneklerinin sadece küçük bir 
bölümüdür

Alüminyum veya paslanmaz çelikten 
yüksek kaliteli tasarım hatları, uyumlu 
bir kapı donanımı sağlar.

Farklı tasarıma sahip rozetler, kapı kolu 
aksesuarlarıyla bir bütün oluşturur.

Gizli bir rozet kapı çerçevesine gömü-
lüdür

Kapı menteşeleri, kapı kanadının tüm ağırlığını taşımalıdır, 
sürekli ve güvenli bir şekilde işlemelidir ve bunun yanı sıra iyi 
görünmelidir. Kriterler Schüco kapı menteşeleri tarafından üstün 
bir şekilde karşılanmaktadır. Villa kapısı planlanırken üç çeşit 
arasından seçim yapılabilir: Mekanizma parçaları gözükmeyen 
kusursuz bir kapı görünümü için, tamamen gizliş kapı menteşeleri 

Yüksek mimari gereksinimler ve rahat 
geçiş için, 180 derece açılma kapasite-
sine sahip gizli menteşe 

Uyumlu görünüm: üç parçalı paslan-
maz çelik silindir menteşe

Zarif: üç parçalı alüminyum kapazlama 
kapı menteşesi

Yüksek mimari gereksinimler ve kolay 
geçiş için 100° açılma açısına sahip 
gizli menteşe

Kapı menteşeleri:  
Kapı ile kasa arasındaki güvenli bağlantı

ilk seçimdir. Zarif hatlı silindir kapı menteşesi, ince görünümü 
ile kapı profilinin hatları ile mükemmel bir harmoni içindedir. 
Kapazlama menteşeler klasik bir seçenek olup, şık tasarım 
detayıyla dikkat çeker. Uzun süreli testlerde, bütün menteşelerin 
en iyi kaliteye sahip olduğu ve sağlamlığı kanıtlanmıştır.
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Schüco Alüminyum Kapı Sistemleri

Standart ve tasarım sistemlere genel bir bakış, 
Schüco'nun alüminyum kapılar için tüm profil 
serilerini en önemli boyut ve özellikleriyle 
gösterir: Standart sistemlere ek olarak tasarım 
sistemler, kapı kanadının kişisel taleplere göre 
tasarımı için özel profil kontürleri sunar. Kanat 
ölçüsü, bir kapının ne kadar geniş ve ne kadar 
yüksek yapılabileceğini gösterir. Kapı kasasının 
ön görünüm genişliği çerçeve profilinin 
dışarıdan bakıldığında algılanan yüzeyidir, 
Schüco kapıları özel olarak dar görünümlü 
yapılabilir. Kapı çerçevesinin derinliği ısı yalıtımı 
açısından belirleyicidir: 75 mm, mükemmel ısı 
yalıtımı sağlar.

Lütfen, bu broşürün sonunda listelenen, kapı sistem bileşenlerine de dikkat edin.

Temel sistemler

Seri Maksimum kanat 
boyutları mm (G x H)

Kapı çerçevesi ön 
görünümü mm Sistem derinliği mm Isı Yalıtımı Uf değeri Güvenlik sınıfı

ADS 50.NI 1.100 × 2.500 141 50 Isı yalıtımı yok – RC2'ye (WK2) kadar

ADS 65.NI 1.250 × 2.500 137 65 Isı yalıtımı yok – RC3'e (WK3) kadar

ADS 65 HD 1.400 × 3.000 147 65 Isı yalıtımlı 2,9 RC3'e (WK3) kadar

ADS 70 HD 1.400 × 3.000 147 70 Yüksek ısı yalıtımı 2,3 RC3'e (WK3) kadar

ADS 75 HD.HI 1.400 × 3.000 147 75 Yüksek ısı yalıtımı 2,0 RC3'e (WK3) kadar

ADS 50 1.100 × 2.500 147 50 Isı yalıtımlı 3,5 RC2'ye (WK2) kadar

ADS 60 1.100 × 2.500 147 60 Isı yalıtımlı 2,6 RC2'ye (WK2) kadar

ADS 65 1.250 × 2.500 147 65 Isı yalıtımlı 2,3 RC3'e (WK3) kadar

ADS 65 SL 1.250 × 2.500 147 65 Isı yalıtımlı 2,3 RC3'e (WK3) kadar

ADS 65 RL 1.250 × 2.500 147 65 Isı yalıtımlı 2,3 RC3'e (WK3) kadar

ADS 70.HI 1.250 × 2.500 147 70 Yüksek ısı yalıtımı 1,7 RC3'e (WK3) kadar

ADS 70 SL.HI 1.250 × 2.500 147 70 Yüksek ısı yalıtımı 1,7 RC3'e (WK3) kadar

ADS 70 RL.HI 1.250 × 2.500 147 70 Yüksek ısı yalıtımı 1,7 RC3'e (WK3) kadar

ADS 75.SI 1.250 × 2.500 147 75 En yüksek ısı yalıtımı 1,6 RC3'e (WK3) kadar

ADS 75 RL.SI 1.250 × 2.500 147 75 En yüksek ısı yalıtımı 1,6 RC3'e (WK3) kadar

ADS 75 SL.SI 1.250 × 2.500 147 75 En yüksek ısı yalıtımı 1,6 RC3'e (WK3) kadar

ADS 90.SI 1.400 × 3.000 147 90 En yüksek ısı yalıtımı 1,4 RC3'e (WK3) kadar

ADS 90 PL.SI 1.400 × 2.500 147 90 En yüksek ısı yalıtımı 1,4 RC3'e (WK3) kadar

ADS 112.IC 1.400 × 2.500 182 112 En yüksek ısı yalıtımı 1,0 RC2'ye (WK2) kadar

Uf-değerleri aralığı (kapı çerçeve profilinin 
ısı yalıtım değerleri) farklı profil 
kombinasyonlarından kaynaklanmaktadır. 
 Bir kapının emniyet sınıfı bağımsız olarak 
belirlenebilir, örneğin özel emniyet kilitleri 
vasıtası ile. Schüco Partneriniz, size farklı profil 
serilerinin avantajları hakkında kişisel olarak bilgi 
vermekten ve sizin için doğru sistem seçiminde 
destek vermekten memnuniyet duyacaktır. 
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Schüco kapı konfigüratörü:  
evde planlayın ve tasarlayın

Yeni villa kapısını planlamanın ve 
şekillendirmenin en basit yolu Schüco giriş kon-
figüratörüdür 
www.schueco.de/wunschtueren

Böylece istediğiniz kapıyı, kataloglar ve 
broşürlerle uğraşmadan, tek bir tıkla hızlı ve 
kolay bir şekilde evinizin rahatlığında bulmanıza 
olanak tanır. Açıklayıcı şekilde yapılandırılmış 

seçim menüsü, program boyunca adım adım 
ilerlemenizi sağlar. Tüm tasarım imkânları ve 
dodanım seçenekleri arzu edildiğinde birbir-
leriyle kombine edilebilir. Kapı tasarımının 
her bir adımı, döndür ve zoom komutlarını da 
kullanabileceğiniz, mevcut seçiminizin hedef 
fiyatı ile birlikte her zaman 3 boyutlu gösterimde 
sunulur.

Schüco kapı konfigüratörüyle, hayalinizdeki yeni kapınızın planlaması 
hızlı, basit ve konforludur

© Foto: Shutterstock
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Birkaç tıklama ile yeni bir kapıya

Schüco kapı konfigüratörüyle, hayalinizdeki yeni kapınızın planlaması 
hızlı, basit ve konforludur

Schüco kapı konfigüratörü için kişisel erişim 
verileri veya şifreler gerekli değildir. İnternet üze-
rinden kolayca  
www.schueco.de/wunschtueren adresine 
gidin ve kendi kapınızı tasarlayın.
 ■ Evin tipini ve kapının tasarımını seçin 
 ■ Çok çeşitli seçenek arasından kapı dolgusunu 

seçin
 ■ Özellikleri seçin: ısı yalıtımı, renkler, kapı 

kolları ve daha fazlası
 ■ Güvenlik ve konfor bileşenlerini tanımlayın

İstenilen kapı yapılandırıldıktan sonra, seçilen 
tüm bileşenleri içeren sonuç kaydedilebilir ve 
yazdırılabilir.
Kapınızın konfigürasyonunu tamamladığınızda, 
e-posta formuyla Schüco partnerinize 
başvurmanız mümkündür.

Ya da net bir geometrik tasarım ile 
modern görünüm...

Orta kayıt ve aksesuarlarla klasik 
görünüm...

Kapı konfigüratörünün renkli 3D temsili 
gösterimi, seçilen kapı tasarımını 
gerçekçi bir şekilde gösterir; sade ama 
çarpıcı...

Schüco Partnerinin eksiksiz 
hizmetiyle, hayalinizdeki yeni 
kapınıza hızlı ve güvenilir bir 

şekilde ulaşabilirsiniz.

Schüco uygulamacı Partnerinden destek alın

Bölgenizdeki bir Schüco 
uygulamacı bayi ile kişisel bir 
randevu ayarlayın, ayrıntılı 
bir danışma için yerinde 
servisimizin yanı sıra know-
how'ımızı kullanın. İstediğiniz 
kapı için bireysel bir teklif 

oluşturmamıza ve zamanında 
üretim sayesinde planlamadan 
profesyonel montaja kadar tam 
hizmet sunmamıza izin verin.
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Hayalinizdeki kapınız Schüco'dan:  
kişisel olarak kombinlenebilir

Schüco alüminyum villa kapısının sunabileceği çok şey vardır: Standart ve opsiyonel donanım, 
sofistike tasarım, konforlu teknoloji ve mükemmel ısı yalıtımı ile sağlam ve uzun ömürlülükle 
yüksek güvenliği birleştirir. Schüco alüminyum kapı programının size sunduğu çeşitli tasarım ve 
donanımlardan yararlanın.

Emniyet bareli

Rozet

Kapı kolu

Profile Entegre Çözümler: 
entegre kapı motoru 
ve üst kapı pompası

Kapı eşiği Schüco tasarım hatları 
Residential Line 

Door Control System (DCS)

Çok noktalı kilitleme

Isı Yalıtımı  
Super Insulation

iPad üzerinden kontrol

Kapı dolgusu

Gizli kapı menteşesi

Kapı çerçevesi derinliği 

Schüco Alüminyum Villa Kapıları38





Schüco - Pencere, kapı ve cephe için sistem çözümleri 
Partnerler, mimarlar, planlamacılar ve yatırımcılardan oluşan dünya çapındaki ağı ile Schüco; doğa ve 
teknoloji ile uyum içerisinde, insanı ve onun ihtiyaçlarını ön planda tutan sürdürülebilir bina kabukları 
gerçekleştirir. Bunu yaparken tasarım, konfor ve güvenlik ile ilgili en üst düzey talepler yerine getirilirken, 
aynı anda enerji verimliliği ile CO2 emisyonları düşürülür ve böylece doğal kaynaklar korunur. Alüminyum 
ve PVC-u iş alanları ile firma; tüm iklim bölgelerindeki yeni inşaatlar ve yenileme projeleri için, kullanıcıların 
bireysel taleplerine uygun ürünler tedarik eder. Schüco, 4.900'den fazla çalışanı ve 12.000 Partner'i 
ile 80'in üzerinde ülkede faaliyet göstermektedir ve 2018 yılında 1,67 milyar Euro’luk bir ciro elde 
etmiştir. Daha fazla bilgiyi www.schueco.com.tr adresinde bulabilirsiniz.

Schüco Türkiye
www.schueco.com.tr 

Sosyal ağlarda son haberler bu adreste: 
www.schueco.de/newsroom 

Form, stil, renk veya donanım - Schüco'nun 
alüminyum villa kapısının tasarım ve teknik 
bileşenleri, enerji tasarrufu, otomasyon, 
güvenlik, dizayn ve konfor ile ilgili tüm kişisel 
gereksinimleri karşılayacak şekilde eksiksiz 
planlanabilir.  

Hayalinizdeki size özel kapıyı, evinizin 
rahatlığında çevrimiçi olarak oluşturmanın 
en basit ve en hızlı yolu Schüco villa kapısı 
konfigüratörü: 
www.schueco.de/wunschtueren 
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