
Corona AS 60
System okien z PVC do budownictwa mieszkaniowego i obiektowego

Zalety techniczne
•  Wàska zewn´trzna szerokoÊç 

profili, 120 mm w przypadku 
standardowej kombinacji ramy 
i skrzyd∏a

•  Konstrukcja 3‐komorowa umo˝li‐
wia uzyskanie komfortowego 
wspó∏czynnika przenikania 
ciep∏a U oraz wysokiej 
izolacyjnoÊci akustycznej 
do Rw (C;Ctr) = 44 (‐1;‐4) dB 
wg PN‐EN ISO 717‐1 

•  Optymalna relacja wspó∏czynnika 
przenikania ciep∏a do sztywnoÊci

•  Doskona∏a odpornoÊç na 
przenikanie wody opadowej 
i optymalna infiltracja powietrza
‐ odpornoÊç na przenikanie 
 wody opadowej: klasa 9A 
 (600Pa) wg PN EN 12208
‐ infiltracja powietrza: klasa 4 
 wg PN EN 12207 z mo˝liwoÊcià 
 rozszczelnienia okien do 
 0,5≤a ≤1,0 [m3/(m·h·daPa2/3)

•  OdpornoÊç na w∏amanie: do 
klasy 2 (WK2) w∏àcznie wg ENV 
1627 do 1630

13,53°C

13,69°C 

11,42°C

Temperatura 

powietrza na 

zewnàtrz -10°C

Temperatura 

powietrza 

wewnàtrz 20°C

Zminimalizowane 
ryzyko powstania 
wody kondensacyjnej 
dzi´ki wysokiej 
temperaturze 
powierzchni profili 
wewnàtrz 
pomieszczenia

Corona AS 60
Przebieg izoterm

Z∏oty Laur Klienta 
2006 i 2007
Najlepsze okna 
i profi le z PVC!



System Corona AS 60 spe∏nia 
wszystkie wymagania nowoczesnego 
okna z tworzywa sztucznego. Dzi´ki 
g∏´bokoÊci zabudowy wynoszàcej 
60 mm i wyposa˝eniu w dwie uszczelki 
przylgowe, system osiàga doskona∏e 
w∏asnoÊci termoizolacyjne przy 
najw´˝szej zewn´trznej szerokoÊci 
profili. Corona AS 60 jest systemem 
szczególnie atrakcyjnym i ekono micz‐
nie uzasadnionym w przypadku 
budownictwa obiektowego i miesz‐
kanio wego, zarówno w przypadku 
budynków nowo wznoszonych jak 
i modernizowanych. 

Corona AS 60 okno niezlicowane
Skrzyd∏o jest wyraênie przesuni´te 
wzgl´dem oÊcie˝nicy – klasyczny 
wariant stosowany w budownictwie 
mieszkaniowym i obiektowym.

Corona AS 60 okno pó∏zlicowane
Skrzyd∏o jest lekko przesuni´te 
wzgl´dem oÊcie˝nicy – doskona∏e 
wzornictwo, ch´tnie stosowane 
w przypadku budynków 
poddawanych renowacji.

Corona AS 60 okno zlicowane
Skrzyd∏o i oÊcie˝nica tworzà 
na zewnàtrz jednà p∏aszczyzn´ 
– idealne w przypadku budynków 
nowoczesnych o podwy˝szonych 
wymaganiach akustycznych.

Szeroka paleta kolorystyczna profili g∏ównych, 
pomocniczych i przy∏àczeniowych zapewnia 
swobod´ projektowania wn´trz i elewacji. 
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Wszystkie produkty Schüco wytwarzane z aluminium, 
tworzywa sztucznego i stali, a tak˝e systemy solarne 
cechuje niezawodnoÊç rozwiàzaƒ i znakomita jakoÊç. 
Perfekcyjna praca zespo∏ów i dynamika fi rmy zapewniajà 
doskona∏y wynik. Partnerstwo z zespo∏em McLaren 
Mercedes to symbol i zobowiàzanie dla czo∏owej pozycji 
fi rmy Schüco International.

Schüco wspiera i wykorzystuje nast´pujàce inicjatywy: 

Kunststoff im 
Wertstoff-Kreislauf

Aluminium und Umwelt 
im Fenster- und Fassadenbau


