
 

 

 

 
Schüco Sverige vinnare av ”Best of Houzz 2017” i 
kategorin design 

 
Houzz 40 miljoner användare har valt ut Schüco Sveriges bilder på förverkligade 
boendedrömmar som de mest populära i den världsledande communityn med 
fokus på design, inredning, arkitektur och renovering.  

”Best of Houzz” ges ut årligen i kategorierna design, kundservice och fotografi. 
Utmärkelsen är global och röstas fram av communityns 40 miljoner användare. Schüco 
Sverige prisades i den populära kategorin design efter att ha laddat upp några av de mest 
omtyckta bilderna i communityn under 2016. ”Svensk arkitektur förtjänar att lyftas 
internationellt och för oss är det en ära att få vara med och bidra till detta genom att sprida 
goda exempel. Det är så klart väldigt roligt att bli uppmärksammad av en så stor community 
som Houzz, framför allt eftersom det är bostadsägare och designentusiaster världen över som 
visat uppskattning för de projekt vi har presenterat” säger Melinda Lemke, marknadschef på 
Schüco Sverige. 

Houzz beskriver sig som ledande plattform för bostadsägare med fokus på design, 
inredning, arkitektur och renovering som letar efter aktörer inom hus och hem för sina 
projekt. Med den största databasen av bostadsägare i världen har de skapat en unik visuell 
community där designdrömmar blir till verklighet med hjälp av experter världen över. “Vi är 
otroligt glada att kunna ge utmärkelsen ”Best of Houzz” till denna grupp av fantastiska 
experter, inklusive Schüco, säger Marcus Hartwall, Nordenchef på Houzz. “Samtliga 
utmärkta har pekats ut som enastående inom sitt arbetsområde av vår egna community som 
utgörs av bostadsägare och designentusiaster, som fått hjälp att förverkliga sina 
designdrömmar.” 

 
För information gällande bilder eller produkter, vänligen kontakta: Melinda Lemke, 
marknadschef Schüco International KG Tyskland Filial Sverige Hesselmans Torg 5 Email: 
MLemke@schueco.com Mobil: +46730652541 
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Villa Abborrkroken, foto: Åke E:son Lindman 
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Villa Munsöterrassen, foto: Åke E:son Lindman 
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Villa Nacka Insjön, foto: Åke E:son Lindman 
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Schüco - systemlösningar för fönster, dörrar och fasader.  
Med sitt världsomspännande nätverk av partner, arkitekter, konsulter och investerare skapar Schüco hållbara klimatskal som 
sätter människan i centrum. Fönster-, dörr- och fasadsystemen uppfyller de högsta kraven på design, komfort och säkerhet. 
De har lång livslängd och bidrar genom sin energieffektivitet till att minska koldioxidutsläppen. Företagets affärsområden 
metallbyggnation och komposit erbjuder målgruppsspecifika produkter för nyproduktion och modernisering anpassade till 
individuella krav i de olika klimatzonerna. Alla i byggprocessen inblandade parter erbjuds omfattande service hela vägen från 
idé till färdigställande. Med 4 800 medarbetare och 12 000 partnerföretag finns Schüco representerat i 80 länder och 
redovisade år 2015 en omsättning på cirka 1,5 miljarder euro. 


