
Boligens lyseste rum

Systemer til udestuer, orangerier og terrasseoverdækninger
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Udestuer - lyse og lette rum

En udestue kan bruges hele året rundt, da dette lyse rum indbyder til absolut 
bolig- og livskvalitet på alle årets årstider. Den kan således nydes i regn- og 
snevejr, og selvfølgelig når solen skinner.

Mere lys, mere bolig, 
mere luksus

Masser af lys og glæde til hele 
familien

Man føler sig altid hjemme i en udestue. Om 
foråret kan man se, hvordan de første grønne 
planter og blomster begynder at titte frem. Om 
sommeren nyder man den lune brise, der lukkes 
ind ved at åbne dørene helt op. 

Om efteråret kan man sidde lunt og godt i læ 
for blæst og se på de nedfaldende blade. Og 
om vinteren, når man kigger ud på en sneklædt 
have, udnytter man lyset på bedste vis.



Schüco Udestuer - lyse og lette rum6

Invitér lyset indenfor

Sollys giver livskraft og glæde. Med en udestue sørger man får, at solens stråler har fri adgang til 
huset, og man lukker betydeligt mere lys ind. Dette sørger de store glasarealer i kombination med 
slanke aluminiumsprofiler for. En anden mulighed er en overdækket terrasse, så man kan sidde i læ 
udenfor og nyde solens lys og varme. Med Schücos transparente terrassetage kan man anvende 
sin terrasse på flere måder, da man er beskyttet imod vind og regn. .

Terrasseoverdækning PRC 50 
afskærmet hygge i det fri

. Masser af gennemstrømmende lys i boligen forhøjer livskvaliteten
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Bo i det grønne

Naturen danner en rolig modpol til den travle 
hverdag. Livet midt i det grønne - omgivet 
af planter - opfordrer til bare at slappe af og 
lade krop og sjæl restituere. Det ville være 
skønt, hvis det ikke kun var i sommerens 
varme måneder, at man kan nyde naturens 
egenskaber. En udestue eller et orangeri 
opfylder dette ønske - alle årets dage. 

At bo i det grønne og alligevel være beskyttet for vind og vejr

Et paradis for planter og mennesker

Man får et nyt, inspirerende rum, som skaber en 
harmonisk forbindelse mellem bolig og natur. 
Man kan kigge ud i havens grønne verden 
uden at bekymre sig om vind og vejr. Via det 
uafbrudte varme klima og al lyset kan selv 
eksotiske planter udfolde sin pragt, hvilket igen 
beriger boligen og dermed også livskvaliteten.
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Større boligareal...

Når man etablerer en udestue får man slet og ret flere kvadratmeter i sin bolig i form af en 
yderst elegant tilbygning. Uanset om man vælger at bruge tilbygningen som en prægtig 
spisestue, en behagelig dagligstue eller et lyst arbejdsværelse, så får man en fantastisk udsigt 
til haven.

Få hele udsigten med og bo på højeste niveau

Nyd mange gode timer med udsigt 
til haven



SchücoUdestuer - lyse og lette rum 9

...større boligglæde

Man bliver uafhængig af vejret Hvis huset forskønnes med en udestue, kan man nyde mange 
solrige forårs-, sommerlige efterårs- eller regnfulde sommerdage på en mere behagelig måde 
end før. Man sidder helt forskånet for vejr og vind midt i haven - året rundt.

Den helt specielle plads i solen

En hel speciel og lys tilbygning
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Udestuer - mere end blot brugbare m²

At få en skøn udestue eller et orangeri - dét er mange husejeres drøm. Lige så 
forskellige som udestuer eller orangerier kan være, lige så mangfoldige kan 
fordelene for husejeren blive.

Der er flere gode grunde til at investere i en udestue.

Der er mange gode grunde til at opføre en 
udestue eller et orangeri. Praktiske grunde - 
fordi man får flere m² i sit hus. Følelsesmæssige 
grunde - man føler sig tættere på naturen. Eller 
æstetiske grunde - fordi en skøn tilbygning af 
glas giver noget ekstra til et ellers almindeligt 
parcelhus, en muremestervilla etc.

Finansielt er det en investering i ens bolig, der 
betaler sig i det lange løb. For det første bliver 
din bolig automatisk mere værd. For det andet 
er en udestue en intelligent mellemzone, som 
hjælper til at spare energi både om vinteren og 
om sommeren. Et andet tip er, at hvis udestuen 
er uopvarmet, indgår den ikke i det beboede 
areal.
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Værdistigning i mange år

En udestue - mere værdi på flere niveauer. 
For det første kan man nyde solens stråler og 
dermed udnytte den gratis varmekilde hver dag. 
Og ganske enkelt nyde livet! 

Mindre...

...eller større løsninger som f.eks. en 
rund pavillion: Man vil altid opleve 

en værdistigning for boligen

For det andet opnår man også en reel 
værdiforøgelse af hjemmet: En udestue opfattes 
som en forskønnelse af boligen og øger dermed 
boligens værdi.
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Udestuen som en blanding af inde og ude

Om sommeren sørger træer etc. for skygge

varmt varmtmiddel middel

Bufferzone 
Udestue

Bufferzone 
Udestue

hede koldt

Sommer Vinter

Om vinteren kan solen nemt afgive sin varme til huset.

Varmebeskyttelse om sommeren
Om sommeren kan det (forhåbentligt) 
blive rigtigt varmt. Med det rette 
solafskærmningsudstyr kan man også anvende 
sin udestue, når det er rigtigt varmt:
• Markiser
• Indbyggede persienner
• Glas med indbygget solafskærmning og 

med høj refleksionsgrad formindsker 
opvarmningen

• Naturligt eller mekanisk ventilationssystem

Med en udestue fra Schüco opnår man ikke blot 
mere lys og plads. De store glasarealer lagrer 
solens varme og mindsker således behovet 
for ekstern opvarmning via konventionelle 
varmekilder. Temperaturforskellen mellem 
luften udenfor og det egentlige hus bliver 
mindsket betydeligt, når der er en udestue 
imellem. På den måde opnår man den ideelle 
varmebeskyttelse fra udeklimaet - med den 
såkaldte bufferzone. Denne energibesparende 
virkning fungerer både om natten og om dagen 
- også uden direkte sollys.

Behageligt klima - året rundt
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Udestuer og terrasseoverdækninger 
- du har mange muligheder

Kvadratisk, ensartet, kedeligt - disse ord passer ikke nødvendigvis mere på bille-
det af en udestue. For Schüco handler det om: Form, farve og funktion. Via disse 
parametre kan du selv gøre din drøm om en udestue til virkelighed.

Der er ingen begrænsninger, hvad angår farver. Profilernes 
overflade kan designes på mange forskellige måder, så 

stilen passer til huset og til din personlige stil. Din fagmand 
vil sagtens kunne guide dig personligt i dette.

En udestue eller terrasseoverdækning 
fra Schüco kan nemt afstemmes til dine 
individuelle ønsker og krav. Du kan vælge 
imellem flere forskellige udformninger - fra 
klassisk til moderne og fra dekorativt til 
praktisk. Du bestemmer farven på profilernes 
overflade ud fra en komplet farvepalette. 

Og du har adgang til et omfangsrigt 
tilbehørsprogram, så du kan tilpasse udestuen 
eller orangeriet til dine individuelle behov.

Derfor er det ligegyldigt, hvilken kombination du 
bestemmer dig for. Alle Schücos udestuer laves 
i samme system, så de valgte elementer kan 
kombineres præcist som du ønsker.
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Individuel byggestil

Der vil altid være plads til en udestue, et orangeri eller en terrasseoverdækning: Den ikke-
overdækkede terrasse kan tilføjes et tag, den uudnyttede plads i hjørnet af haven er perfekt til et 
orangeri osv.

Om det er en mindre eller en større løsning - de uanede designmuligheder giver dig råderum, når 
der skal tilføjes en vinterhave ved:
• Renovering
• Nybyggeri
• Hoteller, caféer eller restauranter
• wellness-områder som f.eks. swimmingpool
Løsninger til en- eller to-etagers byggeri kan integereres harmonisk i ethvert byggeri.

Renovering 
En harmonisk tilbygning

Nybyggeri 
Den perfekt integreret udestue - vejrbestandig og elegant

Swimmingpools 
Wellness i hverdagen året rundt

Hotel 
Mere lys og komfort for gæsterne
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Fri udfoldelse med systemer

Schüco udestue CMC 50
• CMC står for Conservatory Modular 

Construction, 50 mm profilbredde
• Den bærende del af byggeriet ligger 

indvendigt
• Slanke profiler på 50 mm for mest muligt 

lysindfald
• Findes også som højisoleret variant med en 

god U-værdi
• Maksimal glastykkelse er 42 mm - passer til 

trelags termoruder
• Suppleres med valgfrie vinduer og skyde- 

eller foldedøre
• Kan suppleres med myggenet, så man 

holder insekter ude

Terrasseoverdækning PRC 50
• PRC står for Patio Roof Construction, 50 mm 

brede tagprofiler
• Elegant, økonomisk systemløsning 

til en stor terrasse, overdækket pool eller 
som carport 

• Kan suppleres med læhegn eller skyde- og 
foldedøre

• Leveres med enkelt- eller termoglas
• Lave profiler på toppen af taget, så vand og 

snavs nemt kan løbe væk
• Kan også bygges større, f.eks. til brug som 

carport

Termiske og fugtbetingede udfordringer 
i udestuen kræver tilpassede mål. Med 
terrasseoverdækningssystemet PRC 50 eller 
udestuesystemet CMC 50 kan der opføres 
individuelle rum på baggrund af optimerede 
systemer.  
Sådan opstår en bygherres drøm om mere lys.
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Grænseløse udformninger

Fra en udestue med skråt eller lige tag til en polygonal model i 
elegant pavillionstil - ved kombination af forskellige elementer 
opstår der atter nye grundforme.

Grundstørrelse og taghældning tilpasses dine individuelle ønsker. 
Schücos udestuer produceres efter kundens ønsker, da der ikke 
findes færdigproducerede standarder.

Pulttag - med "solknæk"Pulttag

Polygon - som hjørneløsning

Pulttag - som hjørneløsning

Pulttag med polygon - som hjørneløs-
ning

Pulttag - integreret i balkonPulttag - integreret i husets tag Pulttag - med polygon i den ene side

Pulttag - med polygon i begge sider
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Tagvindue for ventilation 
En uundværlighed i udestuen. Vinduet 
sørger for at tilføre rummet frisk luft og 
forhindrer overophedning på solrige 
dage.

Genvind energi med photovoltaik (inte-
grerede solceller). Gør udestuen til dit 
lille private kraftværk. En anden fordel 
er, at den semitransparente overflade 
gør det muligt at kigge ud, men det 
fungerer stadig som solafskærmning.

Belysning 
Belysning integreres i spærrene. Mon-
tagen er meget simpel, og der kan frit 
vælges hvilke og hvor mange spær, der 
skal indeholde lamper.

Alt inden for tilbehør

Med det omfangsrige tilbehørsprogram udvider Schüco dine muligheder for tilpasning efter 
omgivelserne og dine personlige krav. Så vidt det er muligt, skal solens indfald tages med i 
planlægningen.

Højsommer kl. 12.00

10.00

8.00 5.00

Forår/efterår kl. 12.00

Vinter kl. 12.00
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Hæve-/skydedøre: 
En hæve-/skydedør i aluminium kører 
næsten lydløst og er yderst nem at 
åbne. En enkelt bevægelse - og man 
er ude i det fri. Nyd den friske atmos-
fære i dine rum og den uforhindrede 
adgang til uderummet. 
 
Skydeelementer med e-slide - den 
mest komfortable måde at skyde 
vinduer og døre elektronisk til side!

Hæve-/skydedør Schüco Aluminiumsskydedør ASS 50 og ASS 70.HI

Parallelt åbnende skyde-kip-dør - 
PASK 
PASK-vinduesdøren kombinerer 
fordelene fra en skydedør og dreje-/
kipvinduer. PASK-elementer "svæver" 
på ruller med kuglelejer, og selv store 
elementer er letbevægelige. Betjenin-
gen er nem - lige meget om der skal 
luftes ud, eller hvis hele fladen skal 
åbnes. PASK-elementerne kan males 
i forskellige farver indvendigt og ud-
vendigt. Derudover kan døren leveres 
som indbrudshæmmende og opfylde 
sikkerhedsklasse RC2. 

PASK-dør i kipstilling PASK-dør åbenPASK-dør lukket

Smukke udsigter

Længslen efter åbne rum, adgang til naturen eller fri udsigt til byens skyline, himlen og stjernerne 
om natten - alle har sin egen idé om den bedste udsigt fra sit hus. Balkonner, terrasser og udestuer 
fungerer som bindeled imellem den travle hverdag og et afslappet frirum. Hvem ønsker ikke at 
bryde denne grænse ved blot at åbne en dør ud til dette frirum i haven? Opfyld drømmen!
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Folde-/skydedøre

Folde-/skydedør 
Få mere plads med en folde-/
skydedør. En hel glasvæg åbner sig 
fuldstændigt på denne måde, da 
de enkelte elementer folder sig helt 
sammen og skydes ud i den ene side. 
Dørrammerne kan nemt og hurtigt 
foldes ind- eller udad og skydes til 
højre og/eller til venstre. Dørene glider 
næsten lydløst på skinnehjul og føres 
sikkert i top og bund.

Åbn helt op til haven
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Tjekliste til planlægning af udestue

7. Glasindsætning

Varmebeskyttelsesglas  mm

Glas med indbygget solafskærmning  mm

Sikkerhedsglas (indbrudshæmmende)  mm

8. Solafskærmning

Naturlig skygge (træer)

Indbyggde persienner (raffstores)

Markiser

9. Ventilation

Tagvindue, manuelt betjent  Stk.

Tagvindue, elektronisk betjent  Stk.

Ovenlys, manuelt betjent  Stk.

Ovenlys, elektronisk betjent  Stk.

Ventilation, manuelt betjent  Stk.

Ventilation, elektronisk   Stk.

Udluftning, elektronisk  Stk.

10. Styring

af solafskærmning

af tagvinduer

af ventilatorer

med centralt VentoControl

11. Solceller

Photovoltaik-moduler

12. Belysning

 Ja  Nej

13. Fundament/bundplade

 Ja  Nej

14. Direkte dræn i kloak

 Ja  Nej

15. Byggeansøgning foreligger

 Ja  Nej

Godt planlagt, perfekt udført

Som hjælp til planlægningen har vi sammensat de 
vigtigste punkter til en praktisk checkliste. Sådan kan 
drømmen om en udestue snart gøres til virkelighed.

Tjekliste til planlægning af udestue

1. Type

Orangeri

Tilbygning

Arbejdsværelse

Café, hotel

Terrasseoverdækning

2. Retning

Nord

Øst

Syd

Vest

3. Opvarmet udestue

Integreret tilbygning til stuen

Uden tilslutning til huset

4. Uopvarmet udestue

Overdækket terrasse 

Lukket klimabuffer

5. Design

Type

Taghældning  °

Fremspring  m

Bredde  m

Tagudhæng på bygning  m

Tagryg på udestue  m

6. Indbygningselementer

Aluminium

Plast

Fast karm  Stk.

Ovenlys  Stk.

Dreje-/dreje/kipfunktion  Stk.

PASK-anlæg  Stk.

Hæve-/skydeanlæg  Stk.

Folde-/skydeanlæg  Stk.

Med indbrudshæmmende funktion  Stk.



Schüco - systemløsninger til vinduer, døre og facader
I samarbejde med sit verdensomspændende netværk af partnere, arkitekter, specifikationsansvarlige og 
investorer udvikler Schüco bæredygtige klimaskærme med fokus på mennesker og deres behov. Dette 
i harmoni med natur og teknologi. De højeste krav til design, komfort og sikkerhed kan imødekommes. 
Samtidig reduceres udledningen af CO2 gennem øget energieffektivitet, og derved skånes de natur-
lige ressourcer. Selskabet og dets divisioner aluminium og stål samt PVC leverer specialfremstillede 
produkter til nybyggeri og renovering, som er designet til at opfylde brugernes individuelle behov i alle 
klimazoner. Schücos rådgivere står klar med den bedste service i hele byggeprocessens faser. Med 
4.800 ansatte og 12.000 samarbejdspartnere er Schüco repræsenteret i mere end 80 lande og opnåede 
i 2014 en omsætning på 1,425 milliarder euro. Find mere information på  
www.schueco.dk og www.schueco.com

Schüco International KG
www.schueco.com 

. 

En udestue eller orangeri består af mange 
elementer. Alt skal passe perfekt sammen, så alle 
jeres idéer og ønsker bliver opfyldt. Ved at vælge 
Schücos systemløsninger er I godt på vej, for så 
kommer alle komponenterne fra samme sted: Tag, 
markise, ventilation, døre, vinduesopluk osv. I kan 
vælge mellem mange forskellige designs, og vores 
danske partnere sørger for en sikker montage. 

Der er tale om høj kvalitet og perfekt 
aluminiumsarbejde, som er holdbart og holder 
værdien. Resultatet er udestuer, orangerier 
og terrasseoverdækninger i en kvalitet, som 
er usammenlignelige. Hvert enkelt projekt er 
enestående og nøje udført af en lokal Schüco-
partner efter netop jeres ønsker og krav.

Udestuer, orangerier og terasseoverdækninger i aluminium - den rigtige beslutning
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