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�   Systemy solarne Schüco 

Od czegoÊ warto zaczàç
Najkorzystniejszym 
i najprostszym technicznie 
sposobem wykorzystania 
ciep∏a solarnego w domu 
jednorodzinnym jest system 
z � kolektorami i zbiornikiem 
solarnym na 300 litrów.  
System ten w maksymalny 
sposób wykorzystuje 
promieniowanie s∏oneczne 
dost´pne w okresie ca∏ego 
roku, do ogrzania wody  
dla 4 osobowej rodziny.  
Dzi´ki takiemu rozwiàzaniu 
mo˝na zaoszcz´dziç ok. 
60% energii zu˝ywanej do 
ca∏orocznego podgrzewania 
ciep∏ej wody u˝ytkowej.

Du˝e instalacje solarne
Zakres stosowania systemów 
solarnych Schüco nie ogranicza 
si´ wy∏àcznie do prywatnych 
gospodarstw domowych. 
Schüco oferuje odpowiednie 
rozwiàzania równie˝ do 
wi´kszych obiektów: 
szpitali, hoteli, basenów, 
budynków gastronomicznych, 
gospodarstw rolnych itp. 
DoÊwiadczenia wynikajàce 
z du˝ych instalacji sà 
wykorzystywane w prywatnych 
gospodarstwach domowych. 
JakoÊç i wydajnoÊç systemów 
w obu przypadkach jest  
taka sama.

4 kolektory dla 8 osób
System z 4 kolektorami 
i zbiornikiem solarnym 
o pojemnoÊci 750 litrów 
dostarcza ciep∏à wod´ 
u˝ytkowà i wspomaga 
centralne ogrzewanie w domu 
jedno- lub dwurodzinnym.

Dom jednorodzinny z systemem solarnym  
do dodatkowego wspomagania centralnego ogrzewania

Du˝a instalacja solarna na dachu kliniki rehabilitacyjnej do ogrzewania wody pitnej,  
wspomagania centralnego ogrzewania i ogrzewania wody w basenie kàpielowym

Systemy solarne Schüco 
– ciep∏o dla � do 400 osób

Dom jednorodzinny z systemem solarnym  
do przygotowywania ciep∏ej wody
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Dwie linie produktów 
– jednakowa jakoÊç
Schüco, wiodàcy niemiecki 
producent kolektorów s∏onecz
nych, proponuje wybór mi´dzy 
linià Premium i Compact. 
Cechy ró˝niàce te dwie linie 
to m. in. ró˝ne wielkoÊci 
kolektorów, ró˝ne mo˝liwoÊci 
monta˝u oraz technologie 
magazynowania ciep∏ej wody.

Schüco Premium
Linia Premium, dzi´ki rozbudo
wanej ofercie systemowej, 
zapewnia mo˝liwoÊç najbardziej 
efektywnego monta˝u kolekto
rów s∏onecznych na dowolnej 
powierzchni budynku lub 
w jego otoczeniu.
Kolektory s∏oneczne, modu∏y 
fotowoltaiczne oraz kolektory 
powietrzne mogà tworzyç ze 
sobà ró˝ne kombinacje. Produkty 
te dost´pne sà standardowo 
w kolorze srebrnym i bràzowym 
lub opcjonalnie w ka˝dym 
innym kolorze palety RAL.

Schüco Compact
Lini´ Compact opracowaliÊmy 
szczególnie dla tych z Paƒstwa, 
którzy poszukujà systemu 
o wysokiej jakoÊci za atrakcyjnà 
cen´. MogliÊmy tego dokonaç, 
nie wprowadzajàc kompromisów 
technologicznych, lecz 
koncentrujàc si´ na trzech 
najcz´Êciej stosowanych 
rodzajach monta˝u oraz jednym 
kolorze ramy kolektora.

Schüco Premium i Schüco Compact  
– doskona∏a jakoÊç i wzornictwo

Widok dachu z systemem linii Premium

Dom jednorodzinny z systemem solarnym 
Schüco Premium z dodatkowym 
wspomaganiem centralnego ogrzewania

Widok dachu z systemem linii Compact Dom jednorodzinny z systemem 
solarnym Schüco Compact s∏u˝àcym 
do przygotowywania ciep∏ej wody u˝ytkowej
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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 firmy zapewniajà 
doskona∏y wynik. Partnerstwo z zespo∏em McLaren 
Mercedes to symbol i zobowiàzanie dla czo∏owej pozycji 
firmy Schüco International.

Wybrani partnerzy Schüco
Schüco zaopatruje w systemy 
solarne jedynie wybrane firmy 
partnerskie. Firmy te dysponujà 

wysokà wiedzà fachowà 
i kwalifikacjami niezb´dnymi 
do wykonania optymalnego 
projektu oraz monta˝u.

Technika solarna Schüco – tylko dla 
specjalistów

Schüco Premium
W wykonaniu standardowym 
kolektory linii Premium sà 
anodowane na kolor srebrny lub 
bràzowy. W przypadku zadaszeƒ 
i fasad stosujemy lakierowanie 
proszkowe na kolor jasnoszary. 
Opcjonalnie wszystkie kolektory 
i systemy monta˝owe linii 
Premium dost´pne sà równie˝ 
w dowolnym kolorze palety RAL.

Schüco Compact
Dzi´ki wyborowi jednego koloru 
ramy kolektora ca∏kowite koszty 
systemu linii Compact sà 
wyjàtkowo atrakcyjne.

kolor srebrny, 
anodowanie

kolor bràzowy, 
anodowanie

kolor jasno szary, 
lakierowanie proszkowe

kolor dowolny, 
lakierowanie proszkowe 
(paleta RAL)

kolor czarny, 
anodowanie

 Schüco International Polska Sp.z o.o.
www.schueco.pl

Schüco: okna i systemy solarne.  
W∏aÊciwy adres

Systemy Schüco zapewniajà inwestorom 
kompletnà i perfekcyjnie dopasowanà palet´ 
produktów dla domu:

•   Okna i drzwi balkonowe z tworzywa 
sztucznego i aluminium 

•   Drzwi wejÊciowe z tworzywa sztucznego 
i aluminium

•   Systemy rolet i wentylacji 

•   Elektroniczne sterowanie okien i rolet

•   Systemy antyw∏amaniowe 
i przeciwpo˝arowe

•   Ogrody zimowe i akcesoria

•   Przeszklenia balkonowe i balustrady 

•   Wiatro∏apy i zadaszenia

•   Systemy solarne

Schüco wspiera i wykorzystuje nast´pujàce inicjatywy: 

Kunststoff im  
Wertstoff-Kreislauf

Aluminium und Umwelt 
im Fenster- und Fassadenbau


