
SCHÜCO

ASE 60/80.HI

ALUMÍNIO

• Elevado índice de redução sonora

• Excelente resistência à carga do vento

• Excelente classificação de permeabilidade ao ar

• Espessura máxima de vidro: 

     40 mm (ASE 60) e 60 mm (ASE 80.HI)

• Secção central visível mínima de 40 mm

• Acessibilidade sem barreiras (soleira Design Line)

• Compatível com os sistemas Schüco SmartStop 

e Schüco SmartClose

• Profundidade da folha: 60 ou 80 mm

• Perfis minimalistas

• Dimensões máximas: até 3,50 m x 3,20 m (folha)

• Peso máximo: até 350 kg (folha)

• Possibilidade de optar por 1,2 ou 3 carris

• Disponível em 2 sistemas:

     Corredora e Corredora Elevatória

• Ferragens ocultas

• Sistema de perfis modulares

Máxima luminosidade Máximo desempenho 

www.monteiros.pt

DESIGN E CONFORTO

Valor transmissão térmica:
Uf = 1,4 W/m2K | ASE 80.HI
Uf = 1,8 W/m2K | ASE 60



Schüco
ASE 60/80.HI

Os novos requisitos de conforto e eficiência exigem soluções bem pensadas e criativas. Facilidade de acesso e sem restrições, máximo 

conforto e um design minimalista não têm de ser um exclusivo de alguns. Com a nova série Schüco ASE 60/80.HI, praticamente qualquer 

desejo pode ser concretizado. Esta série também é compatível com o Schüco SmartStop e Schüco SmartClose, soluções de acessibilidade 

que dão a máxima segurança e conforto, garantindo uma enorme facilidade de uso.

A nova dimensão de liberdade de configuração: com uma secção central estreita, com uma soleira sem barreiras ou com os novos tipos de 

abertura de 1 e 2 carris, que permitem um melhor desempenho e maiores áreas envidraçadas (maiores dimensões e mais peso); assim se 

torna possível a aplicação de múltiplas soluções.

Tipologias

ASE 60 ASE 80.HI Opções de ferragens

1 Carril

2 Carris

3 Carris

Tel: 255 539 990
monteiros@monteiros.pt
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Etiqueta genérica

*Os valores acima descritos podem não corresponder à 
série apresentada, pois estes variam em função de cada 
medida e tipologia de janela.

Esta etiqueta não possui validade no âmbito do SEEP.


