
SCHÜCO

LivIng

PVC

Valor transmissão térmica:

Uw ≤ 0,8 W/m2K

• Profundidade de 82 mm

• Espessura de vidros - de 24 mm a 52 mm

• Altura mínima e máxima da folha:

   | 400mm a 2600mm

• Largura mínima e máxima da folha:

   | 400mm a 1500mm

• Inúmeros acabamentos disponíveis

     | UnlimitedFinish, AutomotiveFinish e ToAplu

• Sistema de perfis de 7 câmaras 

• Isolamento térmico até Uf = 0,96 W/m2K

• Redução sonora até RwP = 47 dB

• Protecção anti-roubo até RC 2

• Máxima permeabilidade ao ar - Classe 4

• Alta estanqueidade à água - Classe 9A

• Excelente resistência à carga do vento - C5/B5

• Peso máximo da folha - 250kg

Elevada compatibilidadeDesenho atual e atraente
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Schüco
LivIng

Temperatura do ar 
exterior -10ºC

Temperatura do ar 
interior +20ºC

Risco de condensação reduzido graças a uma 

profunda inserção dos vidros na estrutura do 

perfil. A união do bordo dos vidros é protegida 

adicionalmente contra a nociva radiação UV.

Elevada temperatura da superfície na face interna 

dos perfis por meio de sete câmaras de perfil 

ordenadas paralelamente sem reforço de aço.

O sistema de perfis LivIng é um sistema único e patenteado, com elevado isolamento térmico 
através da sua tecnologia de união do alumínio e do PVC. É a base para a produção de 
janelas de poupança energética graças ao seu grande isolamento térmico.

A Schüco disponibiliza uma ampla gama de soluções de acabamento que permitem ir de 
encontro à estética das suas antigas janelas ou aos novos requisitos contemporâneos. 
Também as estruturas básicas do perfil são disponibilizadas em diferentes cores.

12,85ºC

17,96ºC

Perfil branco Perfil cinza escuro Perfil porta
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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.

Schüco UnlimitedFinish Schüco AutomotiveFinish Schüco TopAlu


