
Beslagsysteem Schüco VarioTec
De intelligente oplossing voor kunststof ramen.

P 2504/NL/01.04/Printed in Germany.

Het synergie-effect dat 
voortvloeit uit de ideale mix 
van enerzijds traditionele en
anderzijds moderne systeem-
componenten, leidt hier naar 
een intelligente en bovendien
economische oplossing. Een
kunststof raam bereikt met
VarioTec-beslag een kwaliteits-
niveau en een levensduur die
voorheen nog voor onmogelijk
werd gehouden. 

Het concept is flexibel,
betrouwbaar en uitermate 
economisch.
Veiligheidsvoorzieningen, zoals
inbraakwerende eigenschappen
in klasse WK 2 (volgens NEN
5096), kunnen compromisloos 
en eenvoudig aan het beslag
worden toegevoegd. 
Resultaat: betrouwbaar, fraai,
gebruiksvriendelijk, lange 
levensduur en onderhoudsvrij. 

VarioTec beslag opent 
nieuwe perspectieven.

Schüco – specialist in geveloplossingen

Als innovatieve bedenker en groothandelaar
van systeemcomponenten voor hoogwaardige
geveloplossingen, is Schüco ook specialist
op het gebied van software en hypermoderne
assemblagetechnieken.

Aluminium systemen  

Kunststof systemen  

Schüco International KG
www.schueco.nl

Alle Schüco ontwikkelingen van aluminium
en kunststof gevelsystemen kenmerken
zich door een hoge mate van betrouwbaarheid
en kwaliteit. Door de samenwerking met
West McLaren Mercedes toont Schüco haar
affiniteit met top-technologie en inteligente
projectoplossingen.
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Slimme mix van 
staalbeslag en polyamide.

Bij het ontwikkelen van het beslag
zijn de ingenieurs ook in de huid
gekropen van de fabrikant.
Ervaringen uitgewisseld, historische
feiten geanalyseerd en nieuwe
inzichten doorgenomen. Hierdoor 
is de fabrikant van de kozijnen in
staat met een zeer hoge mate van 

flexibiliteit en op elk gewenst veilig-
heidsniveau eenvoudig en efficiënt
te produceren. De eenvoudige 
moduleopbouw laat hier allerlei
variaties toe, geheel onafhankelijk
van afmetingen, en uitvoering. 
Ook in inbraakwerende uitvoering. 
Bovendien is de keuze van toebe-
horen zeer ruim; leverbaar met 
standaard of design grepen, met
zichtbare scharnieren (gemoffeld,
geen plastic kapjes) of als geheel
verborgen beslag.

Schüco 32 Schüco

VarioTec staat synoniem voor het
slim mixen van het beste uit gewoon
staalbeslag en bijzonder hoogwaardig
polyamide. VarioTec maakt volledig

deel uit van het Schüco-systeem voor
kunststof ramen en het zorgt voor de
meest optimale prestaties in gebruik
en onderhoud. U als architect, aan- 
nemer, eigenaar, woningbouwvereni- 
ging, opdrachtgever, investeerder, 
bewonener of gebruiker heeft vanwe- 
ge deze visie de meest grote zeker- 
heid dat uit op zich losse onderdelen
ook daadwerkelijk één betrouwbaar
systeem ontstaat. Daarbij komt dat
binnen dit systeem niet alleen naar
design en ergonomie wordt gekeken,
maar vooral ook naar de prestaties en
het onderhoud op lange termijn. 
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Schüco 54 Schüco

Hoekoverbrenging:
paddestoelnokken bieden een hoge mate van
basiszekerheid. Toegepast bij inbraakwerende
ramen in WK2.

Bovenscharnier en schaar:  
gemoffeld, waardoor 

lelijke (plastic) afdekkapjes 
overbodig zijn.

Schaar en hoekoverbrenging: 
onderstrepen het samenspel 

van vakkundig ontwerp en 
ergonomische bediening.

Ingebouwde veiligheid: 
voorkomt kiepen in de 

draaistand en andersom.

Overbrengingsstang: 
Polyamide (op rol, dus reductie van de

voorraad) is hier gekozen als het ideale
materiaal, om de draaibeweging van 

de greep naar alle sluitpunten over te
brengen. Verkrijgbaar in zwart of zilver. 

Onderscharnier: 
gemoffeld en dus zonder (plastic)
afdekkapje, in twee uitvoeringen.

Echter, ook volledig verborgen
beslagen behoren tot de vele

mogelijkheden.

Middensluiting:
simpel ingeklikt in de stang en

traploos verstelbaar.

Afdekkapjes: 
kleine details met grote gevolgen.
Vuilafstotend en fraai afgewerkt.

Grepen: 
bedieningsgrepen, in RAL- 
of speciale kleuren of RVS. 
In Design of standaard evt. in 
afsluitbare uitvoering.

Overbrenging: 
met of zonder blokkering tegen foutieve
bediening, met of zonder sluitpunten.
Geschikt voor Schüco of elke andere
Euro beslagkruk. 

Vleugeloploop en sluitplaten:
gehard staal maken deze onder-
delen oersterk en bestendig
tegen extreem zware lasten
zoals bij een inbraakpoging.

Efficiënt, flexibel en betrouwbaar.
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�

�

�

�

�

�

Met slechts 4 padde-
stoelnokken voldoet
VarioTec aan de NEN
5096 en zijn door het
SKG te De Meern
gecertificeerd.
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Schüco 76 Schüco

Optimaliseren van processen
en systemen!

Met het VarioTec beslag toont Schüco 
wederom aan voortdurend te werken aan het
optimaliseren van systemen en processen.
VarioTec is enerzijds ontwikkeld voor 
ergonomische bediening en (extreem) lange
levensduur en anderzijds is het geschikt voor
het rationeler dan ooit produceren van 
kunststof kozijnen. Het loopt hiermee zelfs 
ver vooruit op toekomstige ontwikkelingen 
in de automatisering. 

Logistiek als systeemonderdeel
Ook het verpakkingssysteem is onderdeel 
van het idee. De voordelen van het VarioTec-
beslag ten aanzien van de uitermate efficiënte
methodiek qua logistiek en opslag leidt hier
direct tot een enorme kostenbesparing. 
En dat merkt u meteen.
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