
Kovanie Schüco VarioTec
Inteligentné systémové kovanie

Kovanie VarioTec je systémové celoobvodové 
kovanie pre plastové okná Schüco, ktorému sa 
podarilo inteligentne skombinovať výhody kla-
sického oceľového kovania a kovania na prin-
cípe prevodovej, uzatváracej tyče. Takto bolo 
vytvorené kovanie na stavebnicovom princí-
pe, ktoré ponúka vysoký stupeň ovládacieho 

komfortu, funkčnej bezpečnosti a spoľahlivosti. 
S kovaním Schüco VarioTec tvoria okenné sys-
témy Corona, kovanie a kľučka kompletný od-
skúšaný celok. Takto je zákazníkovi ponúkaný 
produkt – okno, ktorého hlavné komponenty, 
ako profily, tesnenia a kovanie, pochádza od 
jedného dodávateľa.

Technické údaje

• Váha krídla až do 130 kg, nízke nároky na údržbu, nastaviteľné jedným nástrojom
• Farba skrytých častí kovania je strieborná, kľučky vo farbách biela RAL 9016, čierna 

RAL 9005, „nerez-look“, „mosadz-look“, pánty vo farbe biela RAL 9016 a čierna 9005. 
Pánty nie sú krytkované, sú farbené priamo telá pántov.

• Spodný i vrchný pánt lícujú s úrovňou krídla, neprečnievajú.
• Odolnosť voči korózii podľa normy EN 1670 až do triedy 4.
• Odolnosť voči vlámaniu podľa normy EN 1627 až do triedy 2 (WK2). V štandardnom 

vybavení už dva hríbikové uzávery.

CT 70 – Classic CT 70 – Rondo CT 70 – Cava SI 82 SI 82+

Prehľad systémov s kovaním VarioTec

Referencie

Dodávateľ pre váš región



Nábehový kus pri sklopení / 
uzáver:
Jednoducho a rýchlo monto-
vateľný. Bezpečnostné uzávery 
z tvrdenej ocele spĺňajú najvyššie 
bezpečnostné požiadavky.

Prevodovka:
S poistkou alebo bez poistky 
proti chybnému ovládaniu.

Kľučky:
Kľučka štandard (vľavo)
Kľučka design (vpravo)
Obe vo farbe „nerez-look“

Krytky:
Chránia pred nečistotou a vylep-
šujú design.

Rohový prenášač:
S hríbikovým uzáverom a integro-
vaným uzáverom pre sklopenie. 
Použiteľný pri všetkých bezpeč-
nostných triedach až do WK 2. Nožnice design:

Vyhotovenie pre náročných.

Nožnica štandard:
Cenovo výhodnejšie riešenie.

Uzáverová tyč:
Kompletne kryje drážku kova-

nia a chráni ju pred nečistotou. 
Prenáša pohyb od kľučky po 

celom obvode krídla ku uzatvára-
cím a funkčným bodom kovania.

Spodný pánt design (vľavo):
Vyhotovenie pre náročných.

Spodný pánt štandard (vpravo):
Cenovo výhodnejšie riešenie.

Oba pánty sú horizontálne i verti-
kálne nastaviteľné.

Uzatváracia rolka:
Jednoducho montovateľná, s na-
staviteľným príťahom, bezpečne 

vedená drážkou kovania a uzáve-
rovou tyčou.

Nožnicový – rohový prenášač:
S integrovanou poistkou proti 

chybnému ovládaniu


