Ogrody zimowe Schüco

Mieszkać na łonie natury
Światło, powietrze i kontakt z naturą to podstawowe potrzeby człowieka, które
zapewniają ludziom dobre samopoczucie. Mając ogród zimowy można je realizować przez cały
rok. Ogród zimowy nadaje domowi miłą i przytulną atmosferę i wprowadza do jego wnętrza
więcej światła.
Możecie się Państwo delektować specyficznym pięknem każdej pory roku, nie odczuwając
ujemnych skutków aury takich jak zimno i wilgoć. Mogą Państwo obcować z przyrodą wiosną i
jesienią również w czasie zimna i deszczu, a nawet wkroczyć w zimową idyllę, nie marznąc.
Ogrody zimowe Schüco składają się z wielu, perfekcyjnie dopasowanych komponentów.
Dzięki różnorodności rozwiązań ogród zimowy może być dopasowany indywidualnie do stylu
budynku. Obciążenia termiczne i warunki wilgotnościowe wymagają zastosowania elementów
budowlanych wykonanych z materiałów o najwyższej jakości. Dzięki termoizolowanym
profilom i szybom o najwyższej jakości, ogrody zimowe Schüco spełniają bez trudu
wymagania ochrony cieplnej budynków.
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Optymalny klimat również latem
Wbrew powszechnemu przekonaniu, nowoczesne ogrody zimowe nie zużywają dodatkowej
energii na ogrzewanie. Wręcz przeciwnie: wpadające światło słoneczne jest przetwarzane na
ciepło, na przykład nagrzewają się płytki podłogowe. Ciepło takie nie może natomiast uciec na
zewnątrz przez szklaną osłonę. Dzięki temu powstaje tzw. efekt cieplarniany, który w sposób
wyraźny zmniejsza zapotrzebowanie na ciepło dostarczane z zewnątrz przez konwencjonalne
instalacje grzewcze.
Aby latem ogród zimowy nie ulegał przegrzaniu, Schüco oferuje różnorodne formy zacienień:
systemy żaluzjowe i roletowe, przesuwne okiennice Schüco oraz markizy, perfekcyjnie
dopasowane do modułów ogrodu zimowego. Dzięki zastosowaniu automatycznych systemów
wentylacji mogą Państwo, przy wysokich temperaturach zewnętrznych zapewnić wewnątrz
przyjemną temperaturę. Oprócz klimatyzacji mają Państwa do dyspozycji także estetyczne
okna dachowe.

Dobrze chroniony
Aby mogli się Państwo czuć w ogrodzie zimowym tak samo bezpiecznie jak w pozostałej
części domu, Schüco zwróciło i na ten aspekt szczególną uwagę. Dzięki
specjalnym antywłamaniowym rozwiązaniom, odpowiedniem okuciom i szybom, Państwa
ogród zimowy może być skutecznie chroniony przed wandalizmem i włamaniem.

Większy komfort, większa przestrzeń mieszkalna
Jak Państwo widzą, jest wiele argumentów przemawiających za wyborem ogrodu zimowego
Schüco. Z jednej strony zyskują Państwo oazę dobrego samopoczucia wśród zieleni, a z
drugiej strony podwyższają Państwo wartość nieruchomości.
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I teraz najciekawsze: Na ogród zimowy Schüco zawsze znajdzie się miejsce, na przykład na
zielonej murawie przed salonem, na zadaszonym tarasie lub z jako z góry zaplanowane
pomieszczenie, zintegrowane z nowym domem. Wszystko jedno, czy zdecydują się Państwo
na małe rozwiązanie, czy też na wielokondygnacyjną konstrukcję, mając ogród zimowy Schüco
można doświadczać komfortu zamieszkania na najwyższym poziomie i dodatkowo
korzystać ze znacznie powiększonej przestrzeni mieszkalnej.

Pod eleganckim dachem
Nawet gdyby interesowało Państwa "tylko" osłonięte miejsce do przebywania na wolnej
przestrzeni, to Schüco oferuje w tym przypadku zadaszenia tarasowe, które są tu
najwłaściwszym rozwiązaniem. Inaczej niż stosowane kiedyś drewniane pergole, które w
połączeniu z ciemnymi daszkami stwarzały mroczną i niesympatyczną atmosferę, zadaszenia
tarasów Schüco umożliwiają urządzenie tarasu jako miejsca widnego i przesyconego światłem.
Dzięki ponadczasowemu estetycznemu wzornictwu, przeszklony dach wkomponowuje się
płynnie w każdą elewację i daje skuteczną ochronę przed deszczem i wiatrem oraz przedłuża
chwile ciepła w godzinach wieczornych.

http://www.schueco.com/web/pl/privatkunden/produkty/zimowe_ogrody
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