
 

 
 
 
 
 
ALUKÖNIGSTAHL е една от водещите фирми в областта на търговията със строителни и 

технически материали, чиито основни партньори са SCHÜCO и JANSEN.  
Програмата й е насочена към най-високите изисквания в областта на строителството. В 

центъра на вниманието са алуминиеви и пластмасови профилни системи и технологии за 
остъкляване на фасади, прозорци, врати, зимни градини, покривни конструкции. Системите от 
стомана успешно допълват тази програма. Според конкретните изисквания се предлагат 
индивидуални решения за пожарозащита, димопреградност, защита от взлом и куршуми, контрол 
на достъпа и лицата. ALUKÖNIGSTAHL предлага и продукти на марките WAREMA и Längle Glas. 

Наред с търговската си дейност фирма ALUKÖNIGSTAHL предлага софтуер, технически 
консултации и обучение на всеки един етап: от фазата на планиране до финализиране на обекта. 
 
 
 

Алуминиеви фасадни системи Schüco 
 
 
Фасадна система Schüco FW50+ 
 

 

• FW 50+ предлага правилното решение за всички 
видове приложения и климатични зони 

• Отговаря на високи геометрични изисквания и е 
подходяща за остъклени стъклени конструкции и 
зимни градини 

• Отличен дизайн, благодарение на голямо 
разнообразие от капачки 

• Куршумозащита, защита от влизане с взлом и 
противовзривна защита 

• Може да бъде изработена и като противопожарна 
фасада (.BF) 

• Възможно е интегрирането на скрити 
електрически връзки  

• Лесен, рационален и сигурен монтаж на голямо 
тегло 

• Ширина на стъклопакета от 30 до 82 мм при 
тегло до 700 кг на греда 

• Сигурно захващане към сградата, благодарение 
на компонентите за уплътнение на конзолите за 
монтаж на фасадата 

 
 
Благодарение на вариантното многообразие на системите Schüco FW 50+  и  FW 60+ могат да бъдат 
реализирани рационално и сигурно концептуално напълно различни фасади и остъклени покривни 
конструкции. Поради възможността на фасадата Schüco FW 50+ да се комбинира с много от системите на 
Schüco, тя е една от най-продаваните фасадни системи в Европа. 
 

 
 
 
 
 



Фасадна система Schüco FW50+SG 
 

 

• Структурно остъклена фасада за двойно или 
тройно остъкляване 

• Висока топлоизолация, благодарение на SI-
изолатори 

• 3 вида дизайн: вдлъбната фуга, изравнена в 
една равнина сухо или мокро запечатана фуга 

• Възможност за интегриране на Schüco AWS 
114 като прозорец тип клапа (с отваряне по 
горна хоризонтална ос навън) или паралелно 
изнасящ се прозорец 

• Голямоформатни автоматизирани решения за 
стандартни прозорци и димоотвеждащи 
прозорци (RWA) 

• Клас на защита от влизане с взлом RC2 
• Специален дистанционер от неръждаема 

стомана за плътно уплътняване на 
стъклопакета 

• Размери на стъклопакета (Ш х В) до 2,600 мм 
х 4,200 мм 

• Дебелина на стъклопакета от 32 мм до 64 мм, 
тегло на стъклопакета до 650 кг 

 
Профилите на фасадата са видими само отвътре в помещението, отвън видима е стъклената оптика, изравнена 
в една равнина с тънки фуги. 
Високо топлоизолираните изолатори и тройният стъклопакет се грижат за ниските Ucw стойности, 
отговарящи на изискванията за топлоизолация. 
Системата прави възможно изработването на фасадата и в полу-структурна стъклена оптика. 
Елементите Schüco AWS 114, AWS 114 SG; AWS 114.SI и AWS 114 SG.SI могат хомогенно да бъдат 
интегрирани в изцяло стъклената фасада: като навън отварящи се прозорци тип клапа или паралелно 
изнасящи се прозорци, които могат да бъдат ръчно или с помощта на Schüco ТipTronic задвижвани. 
Налично е Европейско становище за допустимост (ЕТА 05/0114) за структурно остъклена фасада. 

 
Фасадна система Schüco FWS 35 PD.HI 
 

 

• Фасадна система на Schüco с 35 мм видима ширина 
• Uf-стойност до 1,2 W/(m²K) - (Schüco FWS 35.SI до 

0,9 W/m²K) 
• Колонно-гредова фасада с най-малката видима 
ширина 

• Нова техника на изолаторите 
• Опционално вграждане на клапи Schüco AWS 114.SI 
• Опционално вграждане на автоматизирани прозорци 
с обков Schüco TipTronic  

• Клас на сигурност до RC 2 
• Дебелина на стъклото до 50 мм 
 

Schüco FWS 35 PD.SI (Panorama-Design) е колонно-гредова фасада с видима ширина от 35 мм и много 
добра топлоизолация. Schüco FWS 35 PD.SI реализира трансперентни фасадни конструкции с големи 
размери. За тази система са налични колони и греди със строителна дълбочина от 65 до 155 мм. За тежки 
стъклопакети са разработени HD-колони (Heavy Duty). Schüco FWS 35 PD.SI е фасадна система подходяща 
за висок клас сгради. 
Във вариант Schüco FWS 35 PD.SI (Super Insulation) с Uf-стойност до 0,9 W/(m²K) се постига топлоизолация 
на пасивно ниво (наличен е сертификат от института на д-р Фейст). 

 



 
 
Фасадна система Schüco FWS 60 CV 
 
 

 

Schüco FWS 60 CV с видима ширина само 60 мм! 
Финно крило скрито в касата 
Еднакви видими ширини на отваряемите и 
неотваряемите елементи 
Добра топлоизолация с Uf-стойност до 1,8 W/(m²K) - 
(.HI вариант 1,5 W/(m²K)) 
Две строителни дълбочини - 65 мм и 85 мм 
Максимални размери Ш x В до 1500 мм x 2500 мм – 
дебелина на стъклото до 50 мм 
Едноплоскостни и двуплоскостни прозорци с тегло до 
160 кг 
Schüco SimplySmart Komfort обков – с клас на 
сигурност до RC 2 

 

 
 
Schüco FWS 60 CV предлага максимална трансперентност с видима ширина на профилите само 60 мм. 
Отваряемите и неотваряемите елементи изглеждат еднакво отвън. С двете строителни дълбочини от 65 мм и 
85 мм са възможни различни решение в зависимост от статическите изисквания. При стандартните прозорци 
видимите ширини на профилите са 130 мм, при блок прозорците 120 мм. Schüco FWS 60 CV  е система с 
видима ширина само 60 мм. 
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