
 Technische fiches

Aluminium profielsystemen voor gevels,  
ramen, deuren en schuiframen

A L U M I N I U M P R O F I E L E N



WICONA  
Technische fiches
Alle essentiële productgegevens voor elke toepassing in één 
oogopslag: met de WICONA technische fiches vindt u de be-
langrijkste gegevens over alle WICONA-series snel en over-
zichtelijk terug.

De laatste versie kunt u te allen tijde downloaden op onze 
website.



Gevels WICTEC 4

Ramen WICLINE 15

Deuren WICSTYLE 37

Schuiframen WICSLIDE 50

Zonweringen WICSOLAIRE 54

Duurzaamheid 56

Verdere ondersteuning voor uw plannen vindt u op onze 
website.

 � Aanbestedingsteksten in GAEB- en Word-formaat
 � Systeemdoorsneden in .dwg en .dxf-formaat
 � Technische fiches in .pdf-formaat
 � Referentieprojecten wereldwijd in de WICONA FINDER of via de 
iPad app

Let op: De mogelijke toepassingen en de beschikbaarheid van 
de afzonderlijke series kunnen per land verschillen. Contacteer 
vrijblijvend uw lokale WICONA verkoopkantoor.
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De WICTEC 50-serie biedt de mogelijkheid om grote verticale 
gevels te realiseren volgens het stijl-regel-principe. Er zijn heel 
wat afdekprofielen in verschillende vormen en afmetingen 
beschikbaar. Door de aanzichtbreedte van slechts 50 mm en de 
vele varianten is er een optimale esthetische vrijheid mogelijk voor 
bouwprojecten.

Technische kenmerken:

Aanzichtbreedte:  50 mm
Bouwdiepte:  50 mm tot 260 mm
Thermische isolatie:  Ucw = 1,5 W/(m²K) 
  bij dubbel glas 
  (100% beglaasd)
  Ucw = 1,0 W/(m²K) 
  bij driedubbel glas 
  (100% beglaasd)
Vullingsdikte:  Van 3 mm tot 63 mm
Glasgewicht:  Tot 5,6 kN
Gefaceteerde gevel:  Hoek tot ± 45° per zijde (90° totaal)
Max. helling:  10°

Constructiebeschrijving:
 � Voor verticale vliesgevels, gefaceteerde gevels, 
ruimtelijke structuren en glasdaken

 � Ruime keuze aan draagprofielen en deklijsten
 � Alternatief: Industriële gevel met visueel aspect van 
T-vormige staalprofielen

 � Afdracht van de glasgewichten tot 5,6 kN, met 
aangepaste regelverbindingstechniek

 � Dichtheid door overlapping, veilige watergeleiding aan 
de stijl-regelverbinding

 � Grote keuze aan profielvarianten voor kostenbesparende 
aanpassing aan statische vereisten tot 11.000 cm4

 � Buitenbeglazing met afdichtingen in verschillende 
vormen, van aluminium of rvs, met zichtbare of 
onzichtbare schroefbevestiging

Uitvoeringen:
 � Passiefhuisgevel
 � SG-design met geïntegreerde druklijst
 � Structural Glazing-gevel SG
 � Gevel op houten structuur
 � Geïntegreerde zonwering

Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm 
EN 13830

   WICTEC 50 
Gordijngevel

Luchtdichtheid: Klasse AE

Waterdichtheid: Klasse RE 1200

Windweerstand: 2000 / –3200 Pa,  
veiligheid 3000 / –4800 Pa

Akoestische isolatie: Rw (C;Ctr) = 47 (–1; –4) dB

Schoktest: Klasse E5 / I5 

Inbraakwerendheid: Klasse RC1N, RC2N, RC2, RC3

Kogelwerendheid: Klasse FB4

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 9001:2008

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 14001

Deze aluminium profielen worden gemaakt van 
Hydro CIRCAL 75R, gerecycleerd koolstofarm aluminium. 
Dit betekent dat het bestaat uit minstens  
75% gerecycleerd materiaal afkomstig van  
bestaand aluminium schrijnwerk. 

Het heeft één van ’s werelds laagste 
CO2-voetafdrukken: ongeveer 
2,3 kg CO2 per kilo aluminium.
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Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm 
EN 13830

WICTEC 60 is een stijl-regel-gevel met een aanzichtbreedte 
van 60 mm binnen en buiten. Met geringe uitbreidingen voldoet 
WICTEC 60 aan de strengste eisen met betrekking tot inbraak- 
en kogelwerendheid en brandbeveiliging.

Technische kenmerken:

Aanzichtbreedte:  60 mm
Bouwdiepte:  70 mm tot 170 mm
Thermische isolatie:  Uf tot 1,2 W/(m²K)
Vullingsdikte:  3 mm tot 51 mm
Glasgewicht:  Tot 4,0 kN
Max. helling:  Tot 10°

Constructiebeschrijving:
 � Voor verticale vliesgevels, ruimtelijke structuren en 
glasdaken

 � Ruime keuze aan draagprofielen en deklijsten
 � Afdracht van de glasgewichten tot 4,0 kN, met 
aangepaste regelverbindingstechniek

 � Dichtheid door overlapping, veilige watergeleiding aan 
de stijl-regelverbinding

 � Uniform aanzicht net zoals bij inwendige stijl- en 
regeldichtingen

 � Hoge statische waarden van de profielen met de 
bijkomende mogelijkheid tot interne verstevigingen

 � Buitenbeglazing met onzichtbare schroeven
 � Uitgebreid aanbod van structurele verbindingen voor 
complexe vormen.

   WICTEC 60 
Stijl-regel-gevel

Luchtdichtheid: Klasse AE

Waterdichtheid: RE 1200

Windweerstand: 2000 / –3200,  
veiligheid 3000 / –4800 Pa

Akoestische isolatie: Rw (C;Ctr) = 47 (–1; –4) dB

Schoktest: Klasse E5 / I5 

Inbraakwerendheid: RC1N, RC2N, RC2, RC3

Kogelwerendheid: FB4

Bouwtechnische toelating: Stijl-regel-verbindingen 
en klemverbinding 
(druklijstschroefverbinding)

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens  
ISO 9001:2008

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens  
ISO 14001

Deze aluminium profielen worden gemaakt van 
Hydro CIRCAL 75R, gerecycleerd koolstofarm aluminium. 
Dit betekent dat het bestaat uit minstens  
75% gerecycleerd materiaal afkomstig van  
bestaand aluminium schrijnwerk. 

Het heeft één van ’s werelds laagste 
CO2-voetafdrukken: ongeveer 
2,3 kg CO2 per kilo aluminium.
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Een passiefhuis heeft geen actief verwarmingssysteem en stelt 
bijgevolg de hoogste eisen aan de thermische isolatie en de 
luchtdichtheid van de gevel. WICTEC 50HI is gebaseerd op de 
standaardserie en door het ift Rosenheim gecertificeerd als alu-
minium-glasgevel voor passiefhuizen. Door gebruik te maken van 
een eenvoudig te monteren isolatieprofiel wordt een thermische 
isolatie van Uf = 0,74 W/(m2K) gerealiseerd.

Technische kenmerken:

Breedte:  50 mm
Basissysteem: WICTEC 50
Thermische isolatie:  Uf = 0,74 W/(m²K)
Profieldiepte: van 50 mm tot 260 mm
Vullingsdikte:  van 45 mm tot 63 mm
Glasgewicht:  Tot 5,6 kN
Polygoongevel:  hoek tot 5° 

Constructiebeschrijving:
 � Geoptimaliseerde thermische isolatie van de standaard 
WICTEC 50-gevel

 � Gecertificeerd door Institut für Fenstertechnik 
Rosenheim als geschikt voor passiefhuizen met een  
Ucw waarde van 0,7 W/(m²K)

 � Vullingsdikte: tot 63 mm (driedubbel glas)
 � Isolatieprofielen uit elastomeerschuim
 � Afdracht van de glasgewichten tot 5,6 kN, met 
aangepaste regelverbindingstechniek

 � Dichtheid door overlapping, veilige watergeleiding aan 
de stijl-regelverbinding

 � Grote keuze aan profielvarianten voor kostenbesparende 
aanpassing aan statische vereisten tot 11.000 cm4

Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm  
EN 13830

   WICTEC 50HI 
Gecertificeerde 
gevel voor passiefhuizen

Luchtdichtheid: Klasse AE

Waterdichtheid: Klasse RE 1200

Windweerstand: 2000 / –3200 Pa,  
veiligheid 3000 / –4800 Pa

Akoestische isolatie: Rw (C;Ctr) = 47 (–1; –4) dB

Schoktest: Klasse E5 / I5 

Inbraakwerendheid: Klasse RC1

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 9001:2008

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 14001
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De WICTEC 50-serie biedt de mogelijkheid om grote verticale 
gevels te realiseren, bestaande uit druklijsten met een SG-de-
sign (Structural Glazing) volgens het stijl-regel-principe. Dankzij 
de beglazingstechniek met een druklijst die gelijk komt met het 
glasoppervlak of als alternatief een vlak opliggende druklijst, ver-
loopt de fabricage en montage net zo snel en eenvoudig als bij 
een klassieke stijl-regel-gevel.

Technische kenmerken:

Breedte:  50 mm
Profielbreedte: 43 mm of 51 mm
Profieldiepte:  50 mm tot 260 mm
Vullingsdikte:   van 22 mm tot 38 mm
  van 26 mm tot 42 mm bij
  getrapt glas
Glasgewicht: tot 570 kg
Basissysteem:  WICTEC 50

Constructiebeschrijving:
 � Voor verticale vliesgevels met beperkt zichtbare buiten-
structuur 

 � Vervangt een SG-gevel door een eenvoudiger en me-
chanisch systeem

 � Geen siliconen dichting dus geen onderhoud en geen 
ETA (Europese Technische Goedkeuring)

 � Productie en montage is hetzelfde als bij een standaard 
WICTEC gevel

 � Dichtheid door overlapping, veilige watergeleiding aan 
de stijl-regelverbinding 

 � Grote keuze aan profielvarianten voor kostenbesparende 
aanpassing aan statische vereisten tot 11.000 cm4

Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm  
EN 13830

   WICTEC 50 
SG-design met 
geïntegreerd 
aandrukprofiel

Luchtdichtheid: Klasse AE

Waterdichtheid: Klasse RE 1200

Windweerstand: 2000 / –3200,  
veiligheid 3000 / –4800 Pa

Schoktest: Klasse E5 / I5 

Inbraakwerendheid: Klasse RC1N

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 9001:2008

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens
ISO 14001
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Thermische isolatie, grote afmetingen en onzichtbaarheid van de 
structuren maken allemaal deel uit van de moderne architectuur. 
Met deze WICTEC 50SG gevel, volledig in glas uitgevoerd, vol-
doen we aan al deze vereisten. Het exclusieve en gepatenteer-
de principe maakt de SG-gevel tot een economische oplossing. 
Deze vlakke gevel is gebaseerd op het WICTEC 50-systeem en 
heeft de Europese Technische Goedkeuring ontvangen. Optio-
neel kunnen WICLINE 90SG ramen geïntegreerd worden.

Technische kenmerken:

Breedte:   Interne aluminiumprofielen 50 mm
  Externe siliconendichting 23 mm
Thermische isolatie: Ucw = 1,7 W/(m²K) bij dubbel glas
  Ucw = 1,2 W/(m²K) bij driedubbel   
  glas (Op basis van de Uf volgens   
  IFT-rapport nr. 422 37997)
Vullingsdikte: tot 64 mm

Constructiebeschrijving:
 � Europese Technische Goedkeuring (nr. 12/0551)
 � Uitzonderlijke esthetiek
 � Basisconstructie WICTEC 50 met hetzelfde dichtingsys-
teem en dezelfde verbindingstechniek

 � Eenvoudige montage van het glas op de werf zonder 
extra gereedschap

 � Eenvoudige montage dankzij speciale, gepatenteerde 
houders

 � De ideale aanvulling: openingselementen in SG als 
uitzetzakraam of parallel naar buiten opengaand raam 
WICLINE 90SG

 � Maximale belasting 480 kg
 � Maximale afmetingen: B 3500 mm x H 2000 mm of  
B 2000 mm x H 3500 mm. Volgens ETA en DTA

 � Dichting van het type “vochtige” siliconenvoeg
 � Horizontale of verticale afdeklijst mogelijk 

Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm  
EN 13830

WICTEC 50SG met 
openingselement WICLINE 90SG

WICTEC 50SG

   WICTEC 50SG 
Gevel met structurele 
beglazing

Luchtdichtheid: Klasse AE

Waterdichtheid: Klasse RE 750

Windweerstand: 2000 Pa, 
veiligheid ± 3000 Pa

Schoktest: Klasse E5 / I5 

Toelating: ETA: 12/0551 (Europese 
Technische Goedkeuring)

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens  
ISO 9001:2008

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens  
ISO 14001
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Krachtige en esthetische oplossing voor een combinatie van alu-
minium en hout. De aluminium structuur (stijlen en regels) wordt 
op het houten frame geklemd of geschroefd. De buitenzijde pro-
fiteert van de voordelen van aluminium zoals weerstand tegen 
slechte weersomstandigheden zonder onderhoud. De gemeng-
de gevel is een oplossing voor gebouwen met laag verbruik.

Technische kenmerken:

Breedte:   50 mm
Breedte draagprofielen:  vanaf 50 mm
Vullingsdikte:    van 15 tot 41 mm

Constructiebeschrijving:
 � Voor verticale vliesgevels
 � Hetzelfde opzetprofiel op hout voor stijlen en regels
 � Binnendichtingen met rondom dezelfde diepte, wat een 
homogeen uiterlijk van de structuur garandeert.

 � Veel verschillende afdekprofielen
 � Buitenbeglazing met afdichtingen in verschillende 
vormen, van aluminium of roestvrijstaal, met zichtbare of 
onzichtbare schroefbevestiging

Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm  
EN 13830

   WICTEC 50A 
Aluminium gevel 
op houten frame

Luchtdichtheid: Klasse AE

Waterdichtheid: Klasse RE 1200

Windweerstand: 2000 / –3200 Pa,  
veiligheid 3000 / –4800 Pa

Schoktest: Klasse E5 / I5 

Inbraakwerendheid: Klasse RC1N, RC2N, RC2

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 9001:2008

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 14001
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WICTEC 50EL is een variant van de stijl-regel-gevel WICTEC 50. 
Deze serie combineert de voordelen van de stijl-regel-constructie 
met de montagevoordelen van de elementgevel bij een uiterst 
slanke aanzichtbreedte van slechts 50 mm of 65 mm. 
Het bijzonder elegante aanzicht met “kadereffect” is het resultaat 
van de glaslijsten die aan de buitenzijde in verstek zijn aangebracht.  
WICTEC 50EL is de geschikte oplossing wanneer hoge eisen ge-
steld worden op vlak van thermische isolatie.

Technische kenmerken:

Systeembreedte:   50 mm bij ongedeelde profielen 
65 mm bij gedeelde profielen

Profieldiepte:   195 mm tot 213 mm  
totale bouwdiepte, afhankelijk van 
vullingsdikte 
130 mm inwendig profielaanzicht

Thermische isolatie:  Uf tot 1,4 W/(m²K) aan de 
horizontale naad 
Uf tot 1,5 W/(m²K) aan de verticale 
naad

Vullingsdiktes:  Tot 44 mm
Elementafmetingen:   (B x H) tot 3000 mm x 3500 mm, 

zonder middenstijl tot 1500 mm  
breedte

Constructiebeschrijving:
 � WICTEC 50EL is een modulaire basisconstructie die 
naargelang de specifieke eisen kan worden aangepast.

 � De elementen worden in het atelier vervaardigd, dus 
geen invloed van weersomstandigheden en een 
maximale kwaliteitsgarantie.

 � Snelle en nauwkeurig vast te leggen montage ter plaatse
 � Aluminium profielen in stijl-regel-techniek met 
hoogwaardig isolatieprofiel

 � Smalle aanzichtbreedten voor slanke geveloptiek ook bij 
voormontage van de elementen

 � Stijl en regel hebben dezelfde profieldiepte
 � Efficiënte thermische isolatie tot Uf = 1,4 W/(m²K)
 � Betrouwbare en erg stabiele hoekverbinding met 
hoekstukken

 � Eenvoudige installatie van de elementen dankzij speciale 
bevestigingsankers.

Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm  
EN 13830

   WICTEC 50EL 
Elementgevel

Luchtdichtheid: Klasse AE

Waterdichtheid: RE 1200

Windweerstand: 2000 / –3200,  
veiligheid 3000 / –4800 Pa

Schoktest: Klasse E5 / I5 
Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens  

ISO 9001:2008
Milieumanagement: Gecertificeerd volgens  

ISO 14001
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   WICTEC EL60 
Elementgevel

WICTEC EL60 is de alternatieve versie van de elementgevel met 
bijzonder slanke aanzichtbreedten van slechts 60 mm binnen en 
buiten. Het bijzonder elegante aanzicht met “kadereffect” is het 
resultaat van de glaslijsten die aan de buitenzijde in verstek zijn 
aangebracht. Door de geoptimaliseerde thermische isolatie laat 
het systeem uitstekende Ucw-waarden tot 0,9 W/(m²K) opteke-
nen.

Technische kenmerken:

Systeembreedte:  60 mm
Profieldiepte:  198 mm
Thermische isolatie:  Uf = 1,6 W/(m²K) voor steun- en 

regelprofielen 
Uf = 1,8 W/(m²K) voor raamcombi-
naties 
Ucw tot 0,9 W/(m²K)

Vullingsdikten:  tot 36 mm als standaardsysteem,  
daarnaast individueel aanpasbaar

Elementafmetingen:   (B x H) tot 2800 mm x 3500 mm, 
zonder middenstijl tot 1500 mm 
breedte

Constructiebeschrijving:
 � WICTEC EL60 is een modulaire basisconstructie die 
naargelang specifieke eisen kan worden aangepast

 � De elementen worden in het atelier vervaardigd, dus 
geen invloed van weersomstandigheden en een maxi-
male kwaliteitsgarantie

 � Snelle en nauwkeurig vast te leggen montage ter plaat-
se

 � Optimaal thermisch geïsoleerde aluminium koppelprofie-
len in een gecontroleerde fabrieksomgeving

 � Smalle aanzichtbreedtes van 60 mm bij gedeelde en 
ongedeelde profielen

 � Stijl en regel hebben dezelfde profieldiepte
 � Betrouwbare en erg stabiele hoekverbinding met hoek-
stukken

 � Eenvoudige installatie van de elementen dankzij speciale 
bevestigingsankers

Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm  
EN 13830

Luchtdichtheid: Klasse AE

Waterdichtheid: RE 1200

Windweerstand: 2000 / –3200,  
veiligheid 3000 / –4800 Pa

Schoktest: Klasse E5 / I5 
Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens  

ISO 9001:2008
Milieumanagement: Gecertificeerd volgens  

ISO 14001
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Technische kenmerken:

Breedte:   50 mm / 60 mm
Basissysteem:   WICTEC 50 / WICTEC 60
Brandwerendheidklasse: EI2 30 / EI2 60
Max. afmetingen:    Verticale ramen (B x H): 

 tot 1800 mm x 3000 mm 
 Horizontale ramen (B x H): 
 tot 2400 mm x 1400 mm

Gevelhoogte:  tot 5000 mm
Gefaceteerde gevels:  tot ± 5° per zijde
Vullingsdiktes:  15 tot 40 mm
    

Constructiebeschrijving:
 � Slank profielaanzicht: 50 en 60 mm
 � Compatibel met en structureel identiek aan de 
standaardgevel WICTEC 50

 � Vulelementen: glas of vol paneel
 � Vrije vormgeving dankzij zeer grote mogelijke 
raamafmetingen

 � Gebruik binnen en buiten
 � Ook in combinatie met WICLINE 75FP brandwerende 
ramen

 � Verslag over de brandwerendheid El2 30 goedgekeurd 
door het laboratorium Efectis

De uitvoering FP is gebaseerd op de standaardgevel WICTEC 50. 
Brandwerende toepassingen kunnen bijgevolg harmonisch en 
functioneel worden geïntegreerd in standaardoplossingen. 
WICTEC FP biedt dunne zichtlijnen van slechts 50 en 60 mm. 
WICTEC 50FP en WICTEC 60FP kunnen zowel binnen als buiten 
worden toegepast. 

Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm  
EN 13830

   WICTEC 50FP /  
WICTEC 60FP 
Brandwerende gevel

Luchtdichtheid: Klasse AE
Waterdichtheid: RE 1200
Windweerstand: 2000 / –3200,  

veiligheid 3000 / –4800 Pa
Schoktest: Klasse E5 / I5 
Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens  

ISO 9001:2008
Milieumanagement: Gecertificeerd volgens  

ISO 14001

! Rekening houden met specifieke, landgebonden normen en 
regelgevingen
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Beveiliging en bescherming van het gebouw en zijn gebruikers: 
voor uw gebouw heeft u een totaaloplossing nodig die met 
compatibele aluminiumconstructies kan worden uitgevoerd. Dit is 
precies wat de WICONA raam-, deur- en gevelsystemen kunnen  
bieden.
Alle series kunnen inbraakwerend worden uitgevoerd, telkens 
combineerbaar met andere extra functies. De verschillende 
Inbraakwerendheidklassen kunnen worden bereikt met de 
WICTEC-gevelseries zonder dat het uiterlijk van het gebouw 
verandert en met slechts een beperkt aantal aanvullingen op de 
basisconstructie.

Technische kenmerken:

Inbraakwerendheid volgens EN 1627
 � De huidige norm voor inbraakwerendheid EN 1627 is in 
2011 en 2012 van kracht geworden in de Europese lan-
den. Deze norm vervangt de oude nationale normen. De 
classificatie werd gewijzigd in de klassen RC1N tot RC3. 
Deze zijn evenwel niet identiek aan de vroegere klassen 
WK1 tot WK3.

Testresultaten van de WICONA-series
 � De testresultaten voor de WICTEC-gevelseries werden 
uitgevoerd op grond van de vereisten van de nieuwe norm 
EN 1627. De resultaten kunnen eenvoudig worden aange-
geven en gebruikt volgens deze nieuwe norm zonder extra 
maatregelen.

Inbraakwerendheid volgens EN 1627:

WICTEC 50 RC1N, RC2N, RC2, RC3

WICTEC 60 RC1N, RC2N, RC2, RC3

WICTEC 50  
Passiefhuisgevel

RC1N

WICTEC 50  
SG-design

RC1N

WICTEC 50A RC1N, RC2N, RC2

Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm  
EN 13830

Zie de classificaties van de betreffende WICTEC-gevelserie.

WICTEC 50 RC2

WICTEC 50 RC3

   WICTEC 50  
Inbraakwerende 
gevel

! Rekening houden met specifieke, landgebonden normen en 
regelgevingen
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Beveiliging en bescherming van het gebouw en zijn gebruikers: 
voor uw gebouw heeft u een totaaloplossing nodig die met com-
patibele aluminiumconstructies kan worden uitgevoerd. Dit is 
precies wat de WICONA raam-, deur- en gevelsystemen kunnen 
bieden.
Alle series kunnen kogelwerend worden uitgevoerd, telkens com-
bineerbaar met andere extra functies. Aan de vereisten inzake 
kogelwerendheid wordt bij WICTEC-gevelseries eenvoudig vol-
daan door uitbreiding van de standaard constructie met speciale 
aluminium voorzetprofielen.

Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm 
EN 13830

Zie de classificaties van de betreffende WICTEC-gevelserie.

Technische kenmerken:

Kogelwerendheid volgens EN 1522:
 � De WICTEC-gevelseries met eenvoudige systeemuitbrei-
dingen zijn volgens deze norm getest en met succes in 
klasse FB4 gecertificeerd.

 � De kogelwerende uitvoering kan worden gecombineerd 
met inbraakwerendheid in de klassen RC1N, RC2N, 
RC2, RC3 volgens EN 1627.

Combineerbare WICONA-productseries in 
kogelwerendheid klasse FB4:
 � Deuren WICSTYLE 65 evo/WICSTYLE 75 evo
 � Ramen WICLINE 65 evo/WICLINE 75 evo

Kogelwerendheid volgens EN 1522/classificaties:

WICTEC 50 FB4

WICTEC 60 FB4

   WICTEC 50 
Kogelwerende gevel

! Rekening houden met specifieke, landgebonden normen en 
regelgevingen
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Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving:
 � Bouwdiepte: 115 mm
 � Aanzichtbreedte: 125 of 135 mm
 � Glasdiktes tot 48 mm (58 mm) in de vleugel en tot  
100 mm in vast paneel

 � Drukcompensatie in de ruimte tussen de twee vleugels
 � Geoptimaliseerd condensatiegedrag in de ruimte tussen 
de twee vleugels, officieel bevestigd door het erkende 
keuringsbureau CSTB in Frankrijk (Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment)

 � Verzonken zonwering voor bescherming tegen 
weersomstandigheden, vuil en ongewenste zijdelingse 
lichtinval

 � Maximaal bedieningscomfort 
 � Eenvoudige montage, onderhoud en reiniging door 
afzonderlijk te openen onderhoudsvleugel

 � Vleugelvariant met universele voorziening voor 
zonwering

Profielaanzichtbreedten:
 � Kaderprofielen: 84 mm tot 94 mm
 � T-profielen:128 mm tot 158 mm
 � Vleugelprofielen: 35 mm

Thermische isolatie:
 � Uw-waarden lager dan 0,80 W/(m²K) bij een bouwdiepte 
van 115 mm en een slanke aanzichtbreedte van slechts 
125 mm, bij een standaard raamafmeting van 1230 mm 
x 1480 mm, Ug = 0,6 W/(m²K),  
psi = 0,031 W/(mK)

Akoestische isolatie:
 � Tot 42 dB RA,tr 
(binnenvleugel met geluidwerend glas, buitenvleugel met 
enkel glas)

 � Tot 35 dB RA,tr 
(binnenvleugel met standaard geluidwerend glas, 
buitenvleugel met enkel glas)

Beslag:
 � Hoogwaardig, volledig verborgen systeembeslag met 
DPS (Direct Positioning System). Eenvoudige montage. 
Max. vleugelgewicht voor
 - verborgen scharnieren: 160 kg
 - voor zichtbare scharnieren: 200 kg

 � Max. vleugelgewicht: 200 kg
 � Max. vleugelafmetingen (B x H): tot 1200 mm x  
2500 mm

Beschrijving Standaard Klasse

Thermische isolatie Uf EN ISO 10077-2 1,1 – 1,3 W/(m2K)

Thermische isolatie Uw EN ISO 10077-1 < 0,80 W/(m2K)*

Akoestische isolatie  
Rw (C;Ctr )

EN ISO 717-1 Tot 46 (-1;-4) dB

Luchtdichtheid EN 12207 4

Waterdichtheid EN 12208 Tot E1200

Windweerstand EN 12210 Tot C5/B5

Mechanische sterkte EN 13115 Tot 4

Duurzaamheidstest EN 12400 Tot 3

*  bij een standaard raamafmeting van 1230 mm x 1480 mm, Ug = 0,6 W/(m²K), 
psi = 0,031 W/(mK)

Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm
EN 14351-1:2010-08

Met het nieuwe samengestelde raamsysteem WICLINE 115 AFS 
biedt WICONA architecten, ontwerpers en constructeurs een 
oplossing aan voor complexe projecten waarbij extreem hoge 
eisen gesteld worden op vlak van thermische en akoestische 
isolatie en zonwering, en dit zowel voor nieuwbouw als renovatie.

Het WICLINE 115 AFS samengestelde raamsysteem combineert 
een binnenraam met een extra raam aan de buitenzijde. Zo 
ontstaat er een ruimte tussen de beide raamvleugels. Deze ruimte 
zorgt voor een betere thermische en akoestische isolatie - zonder 
extra ingrepen.

   WICLINE 115 AFS 
Samengesteld  
raamsysteem

Deze aluminium profielen worden 
gemaakt van Hydro CIRCAL 75R, 
gerecycleerd koolstofarm aluminium. 
Dit betekent dat het bestaat uit minstens 
75% gerecycleerd materiaal afkomstig 
van bestaand aluminium schrijnwerk. 

Het heeft één van ’s werelds laagste 
CO2-voetafdrukken: ongeveer 
2,3 kg CO2 per kilo aluminium.
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WICLINE 75 TOP is een hoogwaardig thermisch geïsoleerd 
raamsysteem dat voldoet aan de energieprestatienormen voor 
passiefhuizen en de eisen van de moderne architectuur.

Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving:
 � De ETC Intelligence® thermische zone verzekert 
optimale thermische prestaties in lijn met de 
passiefhuisnorm en dit voor raamconstructies met een 
inbouwdiepte van amper 75 mm.

 � Gepatenteerde hoek- en T-verbindingstechniek voor 
hoge stabiliteit van de componenten

 � Vullingsdiktes tot 65 mm

Thermische isolatie:
 � Uf-waarden van 0,79 tot 1,3 W/(m²K) voor vaste 
beglazing met een aanzichtbreedte van 48 tot 155 mm

 � Uf-waarden van 1,0 tot 1,2 W/(m²K) voor kader-
vleugelcombinaties met een aanzichtbreedte van 74 tot 
142 mm

 � Uw-waarden lager dan 0,80 W/(m²K)

Dichtingen:
 � Tweecomponenten-middendichting voor hoge dichtheid, 
gecoëxtrudeerd met EPDM-schuim, montage in 3 
varianten:
 - rondomlopend zonder snede in de hoeken
 - met vormhoekstukken die niet hoeven te worden 
verlijmd
 - met gevulkaniseerde kaders

Beslag:
 � Verborgen beslag met één hand te bedienen, naar 
keuze met:
 - zichtbare scharnieren, gelakt of geanodiseerd
 - verborgen scharnieren met geïntegreerde  
einddemping, openingshoek max. 105°

 � Vleugelgewicht:
 - Verborgen scharnieren: 160 kg
 - Zichtbare scharnieren: 200 kg
 - Op aanvraag: tot 300 kg

 � Max. vleugelafmetingen (B x H): 1700 mm x 2500 mm,  
bovenlicht tot 2500 mm x 1700 mm

 � Naar keuze met openingsbegrenzer

Andere uitvoeringen:
 � Verborgen vleugel, vullingsdiktes tot 50 mm
 � Inklemprofiel voor stijl-regel-gevels
 � Bovenlicht met hendel, draaikruk of motor

 
Systeemcombinaties:
 � WICLINE 75 TOP ramen kunnen gecombineerd worden 
met WICLINE 75 evo ramen, WICSTYLE 75 evo deuren 
en - via inklemprofielen - met de huidige WICTEC-gevels

Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm
EN 14351-1:2006+A1:2010

Luchtdichtheid: Klasse 4

Waterdichtheid: E900

Windweerstand: Klasse C5/B5

Akoestische isolatie: Rw (C;Ctr) = 47 (-1;-4) dB

Bedieningskracht: Klasse 1

Draagvermogen van 
veiligheidsvoorzieningen:

Voldaan

Mechanische sterkte: Klasse 4

Duurzaamheidstest: Klasse 3 (20.000 cycli)

Corrosieweerstand 
van het beslag:

Klasse 5

Inbraakwerendheid: RC1N, RC2N, RC2, RC3

Kogelwerendheid: FB4 S, FB4 NS (afhankelijk van 
profielcombinaties)

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 9001:2008

   WICLINE 75 TOP 
Draai- / draaikip- / kip- / 
kipdraai- / stolpraam / 
bovenlicht 
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Bij de variant WICLINE 75 TOP “verborgen vleugel” wordt de 
beglazing dankzij een speciale glaslat direct in de isolatiegroef 
gehouden. Op die manier zijn extreem slanke raamaanzichten 
met zeer goede isolatiewaarden mogelijk. Aan de buitenzijde 
is er optisch geen vleugel zichtbaar. De verbeterde verhouding 
tussen raam- en beglazingsaandeel laat zeer goede Uw-waarden 
toe in lijn met de passiefhuisnorm, alsook een grotere lichtinval 
en doorkijk.

Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving:
 � De ETC Intelligence® thermische zone verzekert 
optimale thermische prestaties in lijn met de 
passiefhuisnorm en dit voor raamconstructies met een 
inbouwdiepte van amper 75 mm.

 � Gepatenteerde hoek- en T-verbindingstechniek voor 
hoge stabiliteit van de componenten

 � Vullingsdiktes tot 50 mm

Thermische isolatie:
 � Uf-waarden van 0,97 tot 1,3 W/(m²K) voor vaste 
beglazing met een aanzichtbreedte van 48 tot 155 mm

 � Uf-waarden tot 1,2 W/(m²K) voor kader-vleugel-
combinaties met een aanzichtbreedte van 74 tot 142 
mm

 � Uw-waarden lager dan 0,80 W/(m²K)

Dichtingen:
 � Tweecomponenten-middendichting voor hoge dichtheid, 
gecoëxtrudeerd met EPDM-schuim, montage in 3 
varianten:
 - rondomlopend zonder snede in de hoeken
 - met vormhoekstukken, die niet hoeven te worden 
verlijmd
 - met gevulkaniseerde kaders

Beslag:
 � Verborgen beslag met één hand te bedienen, naar 
keuze met:
 - zichtbare scharnieren, gelakt of geanodiseerd
 - verborgen scharnieren met geïntegreerde  
einddemping, openingshoek max. 105°

 � Vleugelgewicht:
 - Verborgen scharnieren: tot 130 kg
 - Zichtbare scharnieren: tot 130 kg

 � Vleugelafmetingen (B x H): tot 1300 mm x 2250 mm
 � Naar keuze met openingsbegrenzer

 
Systeemcombinaties:
 � WICLINE 75 TOP ramen kunnen gecombineerd worden 
met WICLINE 75 evo ramen en via inklemprofielen met 
de huidige WICTEC-gevels

Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm 
EN 14351-1:2006+A1:2010

Luchtdichtheid: Klasse 4

Waterdichtheid: E900

Windweerstand: Klasse C5/B5

Akoestische isolatie: Rw (C;Ctr) = 46 (-1;-4) dB

Bedieningskracht: Klasse 1

Draagvermogen van 
veiligheidsvoorzieningen:

Voldaan

Mechanische sterkte: Klasse 4

Duurzaamheidstest: Klasse 3 (20.000 cycli)

Corrosieweerstand 
van het beslag:

Klasse 5

Inbraakwerendheid: RC1N, RC2N, RC2, RC3

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 9001:2008

   WICLINE 75 TOP 
Verborgen vleugel



TF

18

De nieuwe verborgen vleugel van WICLINE 75 MAX zorgt 
ervoor dat de vaste en opengaande delen van buitenaf niet te 
onderscheiden zijn. Verborgen beslag zorgt bij WICLINE 75 MAX 
ook van binnenuit voor heldere, ononderbroken lijnen.

De toevoeging "MAX" staat voor het hoogste innovatiepotentieel 
en het drievoudige prestatiespectrum op het gebied van een 
homogeen uiterlijk, meer helderheid en comfort, en tevens een 
systeem met een hoog recyclingsgehalte.

Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving:
 � Bouwdiepte kader: 75 mm
 � Hoogte glassponning: 44 mm
 � Inbouwdiepte: 95 mm
 � Max. vleugelbreedte: 1400 mm
 � Max. vleugelhoogte: 2250 mm

Profielaanzichtbreedten:
 � Kaderprofielen: 74 mm
 � Regelprofielen: 79 mm
 � Raamprofielen, verborgen: 57 mm  
(breedte gezien van binnen)

Thermische isolatie:
 � Uw-waarde tot 0,81 W/(m²K) met een standaard 
raamafmeting van 1230 mm x 1480 mm, 
Ug = 0,5 W/(m²K)

   WICLINE 75 MAX 
Verborgen vleugel 
Verborgen handgreep

De handgreep is verborgen in de vleugel en draagt zo bij tot 
de homogene uitstraling van het raam.

Het innovatieve designconcept van de verborgen hand-
greep viel bij de internationale jury van de iF Design Award 
2018 en de Red Dot Design Award 2018 in de prijzen.

Luchtdichtheid: Klasse 4

Waterdichtheid: E750

Windweerstand: Klasse C5 / B5

Akoestische isolatie: Rw tot 48 dB 

Bedieningskracht: Klasse 1 

Mechanische sterkte: Klasse 4

Duurzaamheidstest: Klasse 2 (10.000 cycli)

Schoktest: Klasse 2
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Met een bouwdiepte van 75 mm biedt WICLINE 75 evo een 
optimale thermische isolatie en stabiliteit. Met zijn superieure 
technische kenmerken is dit aluminium raam perfect aangepast 
aan alle bouwkundige eisen van de toekomst. Het verborgen 
beslag geeft het geheel een mooi strak uitzicht.

Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving:
 � Sterk thermisch geïsoleerd meerkamersysteem
 � Gepatenteerde hoek- en T-verbindingstechniek voor hoge 
stabiliteit van de componenten

 � Vullingsdikte: tot 69 mm
 � Integratie in een gevel mogelijk

Thermische isolatie:
 � Uf-waarde tot 1,2 W/(m²K) 
 � Uw-waarde tot 0,87 W/(m²K) (draairaam), 
tot 0,72 W/(m²K) (vast raam, met driedubbel glas)

 � WICLINE 75 evo heeft een Minergie-P certificering 
in Zwitserland (Uw ≤ 0,8 W/(m²K) als stolpraam)

Dichtingen:
 � Tweecomponenten-middendichting voor hoge dichtheid, 
gecoëxtrudeerd met EPDM-schuim, montage in 3 
varianten: 
 - rondomlopend zonder snede in de hoeken 
 - met vormhoekstukken die niet hoeven te worden verlijmd 
 - met gevulkaniseerde kaders

Beslag:
 � Verborgen beslag met één hand te bedienen, naar keuze 
met:
 - zichtbare scharnieren, gelakt of geanodiseerd
 - verborgen scharnieren met geïntegreerde  
einddemping, openingshoek max. 105°

 � Vleugelgewicht: 
 - Verborgen scharnieren: tot 160 kg
 - Zichtbare scharnieren: tot 200 kg
 - Op aanvraag: tot 300 kg

 � Max. vleugelafmetingen (B x H): 1700 mm x 2500 mm
 � Geïntegreerde einddemping
 � Onzichtbare, geïntegreerde krukbediening
 � Optioneel: micro-ventilatie

Andere uitvoeringen:
 � Verborgen vleugel
 � Klassiek design
 � Ingebouwde ramen voor gordijngevels
 � Bovenlicht met hendel, knikzwengel of motor

Compatibel met de deursystemen WICSTYLE 75 evo

Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm
EN 14351-1:2006+A1:2010

Luchtdichtheid: Klasse 4

Waterdichtheid: E900

Windweerstand: Klasse C5 / B5

Akoestische isolatie: Rw (C; Ctr) = 47 (–1; –4) dB

Bedieningskracht: Klasse 1 

Draagvermogen van 
veiligheidsvoorzieningen:

Voldaan

Mechanische sterkte: Klasse 4

Duurzaamheidstest: Klasse 3 (20.000 cycli)

Corrosieweerstand 
van het beslag:

Klasse 5

Inbraakwerendheid: RC1N, RC2N, RC2, RC3

Kogelwerendheid: FB4 S, FB4 NS (afhankelijk van 
profielcombinaties)

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 9001:2008

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 14001

   WICLINE 75 evo 
Ramen/raamdeuren 
Zichtbare vleugel
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Met een bouwdiepte van 65 mm biedt WICLINE 65 evo een 
optimale thermische isolatie en stabiliteit. Met zijn superieure 
technische kenmerken is dit aluminium raam perfect aangepast 
aan alle bouwkundige eisen van de toekomst. Het verborgen 
beslag geeft het geheel een mooi strak uitzicht.

Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving:
 � Sterk thermisch geïsoleerd meerkamersysteem 
 � Gepatenteerde hoek- en T-verbindingstechniek voor hoge 
stabiliteit van de componenten

 � Vullingsdikte: tot 59 mm
 � Integratie in een gevel mogelijk

Thermische isolatie:
 � Uf-waarde tot 1,4 W/(m²K) 
 � Uw-waarde tot 0,93 W/(m²K) met driedubbel glas

Dichtingen:
 � Tweecomponenten-middendichting voor hoge dichtheid, 
gecoëxtrudeerd met  EPDM-schuim, montage in 3 
varianten:
 - rondomlopend zonder snede in de hoeken
 - met vormhoekstukken die niet hoeven te worden verlijmd
 - met gevulkaniseerde kaders

Beslag:
 � Verborgen beslag met één hand te bedienen, naar keuze 
met:
 - zichtbare scharnieren, gelakt of geanodiseerd
 - verborgen scharnieren met geïntegreerde  
einddemping, openingshoek max. 105°

 � Vleugelgewicht: 
 - Verborgen scharnieren: tot 160 kg
 - Zichtbare scharnieren: tot 200 kg
 - Op aanvraag: tot 300 kg

 � Max. vleugelafmetingen (B x H): 1700 mm x 2500 mm
 � Geïntegreerde einddemping 
 � Onzichtbare, geïntegreerde krukbediening 
 � Optioneel: micro-ventilatie

Andere uitvoeringen:
 � Verborgen vleugel
 � Klassiek design
 � Ingebouwde ramen voor gordijngevels
 � Bovenlicht met hendel, knikzwengel of motor

Compatibel met de deursystemen WICSTYLE 65 evo

Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm 
EN 14351-1:2006+A1:2010

Luchtdichtheid: Klasse 4

Waterdichtheid: E900

Windweerstand: Klasse C5 / B5

Akoestische isolatie: Rw (C; Ctr) = 47 (–1; –4) dB

Bedieningskracht: Klasse 1 

Draagvermogen van 
veiligheidsvoorzieningen:

Voldaan

Mechanische sterkte: Klasse 4

Duurzaamheidstest: Klasse 3 (20.000 cycli)

Corrosieweerstand 
van het beslag:

Klasse 5

Inbraakwerendheid: RC1N, RC2N, RC2, RC3

Kogelwerendheid: FB4 S, FB4 NS (afhankelijk van 
profielcombinaties)

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens  
ISO 9001:2008

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens  
ISO 14001

   WICLINE 65 evo 
Ramen/raamdeuren 
Zichtbare vleugel
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Bij WICLINE evo aluminium raamsysteem met “verborgen 
vleugel” wordt de beglazing door middel van een speciale  glaslat, 
rechtstreeks op de thermische onderbreking vastgehouden. 
Het systeem wordt dus gekenmerkt door een extreem kleine 
verhoging van het frame, uitstekende thermische isolatiewaarden 
en een vlak profielontwerp aan de buitenkant. De verbeterde 
verhouding tussen aluminium en glas zorgt voor zeer goede Uw-
waarden, en een grotere lichtinval.

Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving:
 � Sterk thermisch geïsoleerd meerkamersysteem
 � Gepatenteerde hoek- en T-verbindingstechniek voor 
hoge stabiliteit van de componenten

 � Vullingsdikte: tot 42 mm
 � Integratie in een stijl-regel gevel mogelijk

Thermische isolatie:
 � Uf-waarde tot 1,5 W/(m²K)
 � Uw-waarden: tot 0,94 W/(m²K) met driedubbel glas

Dichtingen:
 � Tweecomponenten-middendichting voor hoge dichtheid, 
gecoëxtrudeerd met EPDM-schuim, montage in 3 
varianten:
 - rondomlopend zonder snede in de hoeken
 - met vormhoekstukken die niet hoeven te worden verlijmd
 - met gevulkaniseerde kaders

Beslag:
 � Verborgen beslag met één hand te bedienen, naar keuze 
met:
 - zichtbare scharnieren, gelakt of geanodiseerd
 - verborgen scharnieren met geïntegreerde  
einddemping, openingshoek max. 105°

 � Vleugelgewicht: tot 130 kg
 � Max. vleugelafmetingen (B x H): 1400 mm x 2250 mm
 � Geïntegreerde einddemping
 � Onzichtbare, geïntegreerde krukbediening
 � Optioneel: micro-ventilatie
 � Naar keuze met openingsbegrenzer in verschillende 
varianten

Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm 
EN 14351-1:2006+A1:2010

   WICLINE 65 evo  
WICLINE 75 evo 
Verborgen vleugel

Luchtdichtheid: Klasse 4

Waterdichtheid: E1200

Windweerstand: Klasse C5 / B5

Bedieningskracht: Klasse 1 

Draagvermogen van 
veiligheidsvoorzieningen:

Voldaan

Mechanische sterkte: Klasse 4

Duurzaamheidstest: Klasse 2 (10.000 cycli)

Schoktest: Klasse 3

Corrosieweerstand 
van het beslag:

Klasse 5

Inbraakwerendheid: RC1N, RC2N, RC2, RC3

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 9001:2008

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 14001
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Dankzij de grotere raamafmetingen, de keuze voor enkele of 
dubbele ramen en de gemakkelijk toegankelijke drempel biedt 
deze naar binnen-/buitendraaiende aluminium raamdeur nieuwe 
mogelijkheden voor de ontwerpers. Dit product staat bovendien  
voor uitstekende technische kenmerken en een ongekende 
thermische isolatie.

Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving:
 � Sterk thermisch geïsoleerd meerkamersysteem
 � Gepatenteerde hoek- en T-verbindingstechniek voor 
hoge stabiliteit van de componenten

 � Vullingsdikte: tot 69 mm
 � Vlakke drempel met thermische isolatie, toegankelijk 
voor mensen met een mobiele beperking (PBM-
drempel)

Thermische isolatie:
 � Uf-waarde tot 1,3 W/(m²K) 

Dichtingen:
 � Tweecomponenten-middendichting voor hoge dichtheid, 
gecoëxtrudeerd met EPDM-schuim, montage in 3 
varianten:
 - rondomlopend zonder snede in de hoeken
 - met vormhoekstukken die niet hoeven te worden verlijmd
 - met gevulkaniseerde kaders

Beslag:
 � Naar binnen- of buiten draaiend
 � Één of twee vleugels
 � Zichtbaar beslag
 � Vleugelgewicht: tot 130 kg
 � Vleugelafmetingen (B x H): 

 - Naar binnen draaiend: 1400 mm x 2500 mm
 - Naar buiten draaiend: 1300 mm x 2250 mm

 � Optioneel met openingsbegrenzer, in verschillende 
varianten

Compatibel met de deursystemen WICSTYLE 65 evo 
en WICSTYLE 75 evo

Naar binnen draaiend

Naar buiten draaiend

Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm 
EN 14351-1:2006+A1:2010

   WICLINE 65 evo  
WICLINE 75 evo 
Raamdeur 
Vlakke drempel voor beperkte mobiliteit 
Naar binnen/buiten draaiend

Naar binnen 
draaiend

Naar buiten 
draaiend

Luchtdichtheid: Klasse 4 Klasse 4

Waterdichtheid: Één vleugel: 9A
Twee vleugels: 7A

7A

Windweerstand: Tot klasse 
C5 / B5

Klasse 
C3 / B3

Bedieningskracht: Klasse 1 Klasse 1 

Mechanische sterkte: Klasse 4 Klasse 4

Corrosieweerstand 
van het beslag:

Klasse 5

Duurzaamheidstest: Klasse 2  
(10.000 cycli)

Klasse 2  
(10.000 cycli)

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 9001:2008

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens ISO 14001
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Met deze plaatsbesparende openingsvariant kunnen de 
vleugels kippen of gewoon opzij geschoven worden. Hoog 
bedieningscomfort, variabele ventilatiestand zonder storende 
vleugel en hoge technische prestaties kenmerken deze varianten 
van het WICLINE evo raamsysteem.

Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving:
 � Sterk thermisch geïsoleerd meerkamersysteem
 � Gepatenteerde hoek- en T-verbindingstechniek voor 
hoge stabiliteit van de componenten

 � Vullingsdikte: tot 69 mm

Thermische isolatie:
 � Uf-waarde tot 1,2 W/(m²K) 

Dichtingen:
 � Tweecomponenten-middendichting voor hoge 
dichtheid, gecoëxtrudeerd met EPDM-schuim, 
montage in 3 varianten:
 - rondomlopend zonder snede in de hoeken
 - met vormhoekstukken die niet hoeven te worden verlijmd
 - met gevulkaniseerde kaders

Beslag:
 � Schuif-kipbeslag, naar keuze:

 - zonder geforceerde sturing (zgs)
 - met geforceerde sturing (mgs)

 � Max. vleugelgewicht:
 - 160 kg (zgs)
 - 200 kg (mgs)

 � Max. vleugelafmetingen (B x H):
 - 1685 mm x 2500 mm (zgs)
 - 2000 mm x 2700 mm (mgs)

Compatibel met de deursystemen WICSTYLE 65 
evo en WICSTYLE 75 evo

Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm 
EN 14351-1:2006+A1:2010

   WICLINE 65 evo  
WICLINE 75 evo 
Ramen/raamdeuren 
Parallel schuifkipramen

Luchtdichtheid: Klasse 4

Waterdichtheid: E750

Windweerstand: Klasse C5 / B5

Bedieningskracht: Klasse 1 

Mechanische sterkte: Klasse 4

Duurzaamheidstest: Klasse 2 (10.000 cycli)

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens  
ISO 9001:2008

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens  
ISO 14001
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Een klassieke openingsvariant wordt dankzij de WICONA-
technologie opnieuw uiterst actueel. De horizontaal en verticaal 
pivoterende ramen op basis van het aluminium raamsysteem 
WICLINE evo bieden een maximale thermische isolatie, hebben 
hoge classificaties bij CE-testen en geven met hun zichtbare of 
verborgen beslag een esthetische waarde  aan elk vrijstaand of in 
de gevel geïntegreerd raam.

Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving:
 � Sterk thermisch geïsoleerd meerkamersysteem
 � Gepatenteerde hoek- en T-verbindingstechniek voor 
hoge stabiliteit van de componenten

 � Vullingsdikte: tot 69 mm
 � Tweecomponenten-middendichting op vleugel om de 
warmte- en geluidsisolatie van het frame te versterken

 � Profiel voor integratie in een gevel

Thermische isolatie:
 � Uf-waarde tot 1,5 W/(m2K)
 � Uw-waarde tot 1,0 W/(m²K) met Ug = 0,5 W/(m²K)

Beslag:
 � Verticaal of horizontaal pivoterend beslag

 - geïntegreerd
 - opliggend

 � Max. vleugelgewicht: 
 - Tuimelraam: 150 kg
 - Taatsraam: 120 kg

 � Max. vleugelafmetingen (B x H): 
 - Tuimelraam: 2400 mm x 1400 mm
 - Taatsraam: 2000 mm x 2000 mm

Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm 
EN 14351-1:2006+A1:2010

   WICLINE 65 evo  
WICLINE 75 evo 
Taats- / tuimelramen

Tuimelraam Taatsraam

Luchtdichtheid: Klasse 4 Klasse 4

Waterdichtheid: E750 4A

Windweerstand: Klasse C5 / B5 Klasse C5 / B5

Bedieningskracht: Klasse 1 Klasse 1 

Mechanische sterkte: Klasse 4 Klasse 4

Duurzaamheidstest: Klasse 2  
(10.000 cycli)

Klasse 2  
(10.000 cycli)

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens  
ISO 9001:2008

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens  
ISO 14001
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Een elegant aanzicht gecombineerd met efficiënte ventilatie zijn 
de kenmerken van het aluminium raamsysteem WICLINE evo in 
de uitvoering als uitzetzakraam. Ook grote vleugels kunnen naar 
buiten worden geopend dankzij verborgen aangebrachte uitzet-
zakscharen, waarbij de ramen in alle standen kunnen worden 
vastgezet. Speciale raamprofielen voor vrijstaande ramen of ge-
integreerde vleugels en verschillende schaargroottes zorgen voor 
een maximale flexibiliteit.

Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving:
 � Sterk thermisch geïsoleerd meerkamersysteem
 � Gepatenteerde hoek- en T-verbindingstechniek voor 
hoge stabiliteit van de componenten

 � Vullingsdikte: tot 69 mm
 � Voor integratie in stijl-regel-gevels
 � Optioneel met inbouwprofiel

Thermische isolatie:
 � Uf-waarde tot 1,5 W/(m2K)
 � Uw-waarde tot 1,0 W/(m²K) met driedubbel glas

Beslag:
 � Geïntegreerde en volledig verborgen scharen,  
met hoogteregeling

 � Handmatige of geautomatiseerde bediening
 � Max. vleugelgewicht: 150 kg
 � Max. vleugelafmetingen (B x H): 2000 mm x 2200 mm

Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm 
EN 14351-1:2006+A1:2010

   WICLINE 65 evo 
WICLINE 75 evo 
Uitzetzakramen

Luchtdichtheid: Klasse 4

Waterdichtheid: E1200

Windweerstand: Klasse C5 / B5

Bedieningskracht: Klasse 1 

Mechanische sterkte: Klasse 4

Duurzaamheidstest: Klasse 2 (10.000 cycli)

Schoktest: Klasse 3

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens  
ISO 9001:2008

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens  
ISO 14001
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Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving:
 � Sterk thermisch geïsoleerd meerkamersysteem
 � Gepatenteerde hoek- en T-verbindingstechniek voor 
hoge stabiliteit van de componenten

 � Vullingsdikte: tot 69 mm
 � Tweecomponenten-middendichting voor hoge dichtheid
 � Optioneel: met inklemprofiel voor integratie in stijl-regel 
gevels

Thermische isolatie:
 � Uf-waarde tot 1,5 W/(m2K)
 � Uw-waarde tot 0,94 W/(m²K) met driedubbel glas

Beslag:
 � Zichtbare scharnieren aan de buitenzijde, naar keuze:

 - bovenaan voor uitzetramen
 - aan de zijkant voor draairamen

 � Handmatige of geautomatiseerde bediening 
 � Max. vleugelgewicht: 150 kg
 � Max. vleugelafmetingen (B x H): 2000 mm x 2000 mm
 � Geïntegreerde krukbediening

Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm
EN 14351-1:2006+A1:2010

Een vleugelopening naar buiten biedt vaak interessante voordelen: 
effectieve ventilatie, geen storende vleugels in de ruimte, een 
handmatige of gemotoriseerde bediening. Met zijn zeer grote 
vleugels en zijn geoptimaliseerde functies, biedt WICLINE evo in 
deze configuratie een mooi alternatief voor de ontwerpers.

   WICLINE 65 evo  
WICLINE 75 evo 
Uitzetramen en naar buiten 
draaiende ramen

Luchtdichtheid: Klasse 4

Waterdichtheid: E1200

Windweerstand: Klasse C5 / B5

Bedieningskracht: Klasse 1 

Draagvermogen van 
veiligheidsvoorzieningen:

Voldaan

Mechanische sterkte: Klasse 4

Duurzaamheidstest: Klasse 2 (10.000 cycli)

Schoktest: Klasse 3

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens  
ISO 9001:2008

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens  
ISO 14001



27

65

85

74

OL

Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm  
EN 14351-1:2006+A1:2010 en volgens EN 13830

Zie classificatie van de raam- en gevelseries.

De ideale combinatie: Stijl-regel-gevels met aluminium 
inbouwramen van de serie WICLINE evo. De flexibele systemen 
met topprestaties bieden individuele oplossingen op het hoogste 
technische en creatieve niveau, aangepast met een ruime keuze 
aan functionaliteit.

Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving:
 � Sterk thermisch geïsoleerd meerkamersysteem met 
symmetrische opbouw

 � Gepatenteerde hoek- en T-verbindingstechniek voor 
hoge stabiliteit van de kaders en vleugels

 � Vullingsdikte: tot 69 mm

Thermische isolatie:
 � Zie waarden van de betreffende raam- en gevelseries

Uitvoeringen, naar binnen draaiend:
 � Draai- / draai-kip- / kipramen
 � Verborgen vleugel
 � Taatsramen
 � Tuimelramen
 � Inbraakwerende uitvoering

Beslag:
 � Verborgen beslag met één hand te bedienen, naar 
keuze met:
 - zichtbare scharnieren, gelakt of geanodiseerd
 -  verborgen scharnieren met geïntegreerde einddem-
ping, openingshoek max. 105°

 � Max. vleugelgewicht:
 - Verborgen scharnieren: 160 kg
 - Zichtbare scharnieren: 200 kg
 - Op aanvraag: 300 kg

 � Max. vleugelafmetingen (B x H): 1700 mm x 2500 mm
 �  Naar keuze met openingsbegrenzer in verschillende 
varianten

Uitvoeringen, naar buiten draaiend:
 � Uizetramen
 � Draairamen
 � Uitzetzakramen

Beslag:
 � Zichtbare kip-, draaischarnieren 
 � Verborgen uitzetzakscharen
 � Max. vleugelgewicht: 150 kg
 � Max. vleugelafmetingen (B x H): 2000 mm x 2000 mm

1 | Voorbeeld van verzonken vleugel

2 | Voorbeeld van verborgen vleugel

   WICLINE 65 evo 
WICLINE 75 evo 
Inbouwramen

2

1
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Afgeschuinde contouren en overlappende vleugels verlenen de 
aluminium raamserie WICLINE evo Classic design een typisch 
design. Deze optische uitstraling benadrukt een karakter dat in 
de woningbouw vaak wordt nagestreefd. Ideaal voor zowel de 
nieuwbouwsector als energetische renovatieprojecten.

Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving:
 � Sterk thermisch geïsoleerd meerkamersysteem 
met symmetrische opbouw, met 30° afgeschuinde 
glassponningen 

 � Gepatenteerde hoek- en T-verbindingstechniek voor hoge 
stabiliteit van de kaders en vleugels

 � Vullingsdikte tot 59 mm

Thermische isolatie:
 � Uf-waarden: tot 1,5 W/(m²K) 
 � Uw-waarden: tot 0,84 W/(m²K) met driedubbel glas

Dichtingen:
 � Tweecomponenten-middendichting voor hoge dichtheid, 
gecoëxtrudeerd met  EPDM-schuim, montage in 3 
varianten:
 - rondomlopend zonder snede in de hoeken
 - met vormhoekstukken die niet hoeven te worden verlijmd
 - met gevulkaniseerde kaders

Beslag:
 � Verborgen beslag met één hand te bedienen, naar keuze 
met:
 - zichtbare scharnieren, gelakt of geanodiseerd
 - verborgen scharnieren met geïntegreerde  
einddemping, openingshoek max. 105°

 � Max. vleugelgewicht:
 - Verborgen scharnieren: 100 kg
 - Zichtbare scharnieren: 100 kg

 � Max. vleugelafmetingen (B x H): 1300 mm x 1700 mm
 � Naar keuze met openingsbegrenzer in verschillende 
varianten

Andere uitvoeringen in Classic design:
 � Vlakke vleugel in Classic design
 � Vleugels en ramen in Classic design
 � Vaste beglazing
 � Stolpraam
 � Kruishoutprofielen
 � Inklemprofiel voor stijl-regel-gevels
 � Bovenlicht
 � Inbraakwerendheid (zie Testresultaten)

Compatibel met de deursystemen WICSTYLE 65 evo 
en WICSTYLE 75 evo in Classic design

Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm
EN 14351-1:2006+A1:2010

   WICLINE 65 evo / 75 evo 
Classic design

Luchtdichtheid: Klasse 4

Waterdichtheid: E900

Windweerstand: Klasse C5 / B5

Akoestische isolatie: Rw (C; Ctr) = 47 (–1; –4) dB

Bedieningskracht: Klasse 1 

Draagvermogen van 
veiligheidsvoorzieningen:

Voldaan

Mechanische sterkte: Klasse 4

Duurzaamheidstest: Klasse 3 (20.000 cycli)

Corrosieweerstand 
van het beslag:

Klasse 5

Inbraakwerendheid: RC1N, RC2N, RC2, RC3

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens  
ISO 9001:2008

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens  
ISO 14001
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Beveiliging en bescherming van het gebouw en zijn gebruikers: 
Voor uw gebouw heeft u een totaaloplossing nodig die met 
compatibele aluminiumconstructies kan worden uitgevoerd. 
De WICONA-series voor ramen, deuren en vliesgevels zijn het 
perfecte antwoord hierop. Deze componenten zijn beschikbaar in 
de “inbraakwerende” versie, telkens combineerbaar met andere 
extra functies.
Bij alle WICLINE-raamseries is zonder optische wijzigingen en 
met geringe aanvullingen op de basisconstructie voldaan aan de 
diverse hoge eisen voor inbraakwerendheid.

Technische kenmerken:

Inbraakwerendheid volgens de norm EN 1627:
 � De inbraakveiligheidsnorm, EN 1627, is in 2011 en 2012 
van kracht geworden in de Europese landen en vervangt 
de oude nationale normen. De classificaties zijn vervan-
gen door de klassen RC1N tot RC3 die niet identiek 
zijn aan de vroegere klassen WK1 tot WK3, omdat de 
testvereisten gewijzigd zijn.

Testresultaten van WICONA-raamseries:
 � Alle varianten van de nieuwe WICLINE 65 evo en 
WICLINE 75 evo raamseries werden volgens de nieuwe 
norm EN 1627 gekeurd en kunnen daardoor volgens 
de huidige vereisten worden aanbesteed, geplaatst en 
gemerkt.

Inbraakwerendheid volgens de norm EN 1627/clas-
sificaties:

WICLINE 65 evo / 75 evo RC1N, RC2N, RC2, RC3

WICLINE 75 TOP RC1N, RC2N, RC2, RC3

WICLINE 95 RC1N, RC2N, RC2, RC3

WICLINE 115 AFS RC1N, RC2N, RC2, RC3

Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm 
EN 14351-1:2006+A1:2010

Zie de classificaties van de betreffende WICLINE evo-series.

WICLINE 75 evo RC2

WICLINE 75 evo RC3

   WICLINE 
Inbraakwerende ramen
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Beveiliging en bescherming van het gebouw en zijn gebruikers: 
Voor uw gebouw heeft u een totaaloplossing nodig die met 
compatibele aluminiumconstructies kan worden uitgevoerd. 
De WICONA-series voor ramen, deuren en vliesgevels zijn het 
perfecte antwoord hierop. Deze componenten zijn beschikbaar 
in de “kogelwerende” versie, telkens combineerbaar met andere 
extra functies. 

Bij de WICLINE-raamseries is door een uitbreiding met speciale 
aluminium voorzetprofielen eenvoudig voldaan aan de eisen voor 
kogelwerendheid.

Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm 
EN 14351-1:2006+A1:2010

Zie de classificaties van de betreffende WICLINE evo-series.

Technische kenmerken:

Kogelwerendheid volgens EN 1522:
 � De nieuwe WICLINE 65 evo en WICLINE 75 evo raam-
series met eenvoudige systeemuitbreidingen werden 
volgens deze norm getest en met succes in de klassen 
FB4 S en FB4 NS gecertificeerd.

 � De kogelwerende uitvoering kan worden gecombineerd 
met inbraakwerendheid in de klassen RC1N, RC2N, 
RC2, RC3 volgens de norm EN 1627.

 � De kogelwerendheid in klasse FB4 S en FB4 NS kan in 
verschillende openingstypes worden gerealiseerd, als 
vrijstaand raam of als bandraam.

Combineerbare WICONA-productseries in kogelwe-
rendheidsklasse FB4:
 � Deuren WICSTYLE 65 evo/WICSTYLE 75 evo
 � Vliesgevels WICTEC 50

Kogelwerendheid volgens de norm EN 1522/
classificaties:

WICLINE 65 evo / 75 evo 
Draai-, draaikip-, kip-, 
kip-voor-draai, stolpraam

FB4 S / FB4 NS 

WICLINE 65 evo/ 75 evo 
Bovenlicht

FB4 S/FB4 NS

   WICLINE 
Kogelwerende ramen
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Met de nieuwe WICLINE 75FP-reeks vervolledigt WICONA het 
assortiment brandwerende ramen. De constructie is volledig 
gebaseerd op een standaard WICLINE basisconstructie en kan 
optisch daarvan niet worden onderscheiden. De zelfsluitende, 
opengaande, brandwerende vleugels kunnen worden uitgevoerd 
als vrijstaand raam, raam met omranding of worden geïntegreerd 
in de brandwerende stijl-regel-gevel WICTEC 50 FP.

Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving:
 � CE-markering volgens EN 16034 EI2 30-C2 Sa

 � Uitvoering in de brandwerendheidsklassen EI30 of 
EW30 door eenvoudige aanpassing met accessoires

 � Gepatenteerde hoek- en T-verbindingstechniek voor 
hoge stabiliteit van de componenten

 � Vullingsdikte: tot 49 mm
 � Optioneel met klemprofielen voor integratie in stijl-re-
gel-gevels WICTEC 50FP

Thermische isolatie:
 � Uf-waarde tot 1,3 W/(m2K)

Dichtingen:
 � Tweecomponenten-middendichting voor hoge dichtheid, 
gecoëxtrudeerd met EPDM-schuim, montage in 3 
varianten:
 - rondomlopend zonder snede in de hoeken
 - met vormhoekstukken die niet hoeven te worden 
verlijmd
 - met gevulkaniseerde kaders

Beslag:
 � Zichtbare scharnieren, gelakt of ganodiseerd
 � Verborgen scharnieren, met geïntegreerde einddemping
 � Max. vleugelgewicht: 160 kg
 � Max. vleugelafmetingen (B x H): 500 mm -1300 mm x  
600 mm - 2300 mm

Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm 
EN 14351-1:2006+A1:2010

   WICLINE 75FP 
Brandwerende ramen

Luchtdichtheid: Klasse 4

Waterdichtheid: E750

Windweerstand: Klasse C4 / B4

Bedieningskracht: Klasse 2 

Draagvermogen van 
veiligheidsvoorzieningen:

Voldaan

Mechanische sterkte: Klasse 4

Duurzaamheidstest: Klasse 2 (10.000 cycli)

Schoktest: Klasse 3

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 9001:2008

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 14001
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Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm 
EN 14351-1:2006+A1:2010

WICLINE 70SG biedt maximaal gebruikscomfort en zorgt 
tegelijkertijd voor een doeltreffende ventilatie. Dankzij de 
verborgen handgrepen en het onzichtbare buitenkader kan de 
vleugel van buitenaf niet onderscheiden worden van de gevel, 
wat bijdraagt tot de esthetiek van het gebouw.

De stijl- en regelprofielen zijn speciaal ontwikkeld voor de integratie 
in de WICTEC 50 en WICTEC 50 evo gevelsystemen.

Technische kenmerken:

 � Naar binnen opengaande vleugel, draai, draai-kip
 � Structurele beglazing
 � Onzichtbare buitenkader
 � Max. vleugelafmetingen (B x H): 1000 mm x 2500 mm
 � Vleugelgewicht: tot 160kg
 � Verborgen handgrepen
 � Vullingsdikte: 27-39 mm en 45-57 mm
 � 3 design varianten voor een specifiek gevelontwerp
 � Integratie in de WICTEC 50 en WICTEC 50 evo gevel-
systemen

Luchtdichtheid: Klasse 4

Waterdichtheid: E750

Windweerstand: Klasse C4 / B4

Mechanische sterkte: Klasse 3

Duurzaamheidstest: Klasse 2 (10.000 cycli)

Schoktest: Klasse 1

Bedieningskracht: Klasse 1

   WICLINE 70SG 
Verborgen vleugel met 
structurele beglazing

Design met afgeschuinde randen

Design met geïntegreerde LED mogelijk
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Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm 
EN 14351-1:2006+A1:2010

Als attractieve aanvulling voor gevels zorgt het openingselement 
WICLINE 90SG in structurele beglazing voor een efficiënte venti-
latie, indien gewenst ook volautomatisch. Dit volledig glazen raam 
biedt volledige opties als uitzetzakraam of als parallel uitzetraam. 
Ze kan verzonken geïntegreerd worden in de glasgevel met struc-
turele beglazing, WICTEC 50SG, of de WICTEC stijl-regel-gevels. 
Voor een optimale thermische isolatie kan WICLINE 90SG wor-
den voorzien met dubbel of driedubbel glas. Het gebruik van 
standaardglas zonder verspringende rand zorgt voor een prijs- en 
veiligheidsvoordeel.

Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving:
 � Vleugel met structurele beglazing voor een maximale 
transparantie en minimale zichtbaarheid van de profielen

 � Bouwdiepte 90 mm, binnenbreedte 55 mm
 � Europese Technische Goedkeuring (nr. 12/0551)
 � Vullingsdikte: tot 62 mm
 � Voor dubbel of driedubbel glas
 � Geen getrapt glas vereist, daardoor lagere glaskosten 
en eenvoudiger montage

Thermische isolatie:
 � Uf-waarde tot 1,1 W/(m²K)

Uitzetzakraam:
 � Max. vleugelgewicht: 180 kg
 � Max. vleugelafmetingen (B x H): 1500 mm x 2500 mm  
of 2000 mm x 1700 mm

Parallel uitzetraam:
 � Max. vleugelgewicht: 200 kg
 � Max. vleugelafmetingen (B x H): 1500 mm x 3000 mm  
of 2000 mm x 1500 mm

Luchtdichtheid: Klasse 4

Waterdichtheid: E750

Windweerstand: Klasse C4 / B4

Duurzaamheidstest: Klasse 2 (10.000 cycli)

Schoktest: Tot klasse 3

Draagvermogen van 
veiligheidsvoorzieningen:

Voldaan

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens  
ISO 9001:2008

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens  
ISO 14001

   WICLINE 90SG 
Uitzetzakraam/parallel 
uitzetraam
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Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm 
EN 14351-1:2006+A1:2010

De kwaliteitseisen voor ventilatieramen op daken zijn zeer hoog. 
WICTEC 50 voldoet aan deze eisen. Het slank aanzicht blijft 
behouden en er is amper een verschuiving van het glasniveau.  
Slanke profielaanzichten, verborgen scharnieren met een 
openingshoek van 90° en de mogelijkheid van grote 
vleugelafmetingen bieden flexibiliteit en vrijheid in het ontwerp. 
Dankzij de grote ventilatieopening is het dakraam WICTEC 50 
ook ideaal voor gebruik als natuurlijke rook- en warmteafvoer.

Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving:
 � Sterk thermisch geïsoleerde profielen 
 � Slanke constructie met slechts 81 mm aanzichtbreedte
 � Verschuiving van het glasniveau slechts 36 mm
 � Gebruik bij een dakhelling tot 10°

Beslag:
 � Verborgen scharnieren
 � Openingshoek 90°
 � Handmatige of geautomatiseerde bediening
 � Max. vleugelgewicht: 130 kg
 � Max. vleugelafmetingen (B x H): 1800 mm x 1400 mm  
of 1400 mm x 1800 mm

Luchtdichtheid: Klasse 4

Waterdichtheid: 9A

Windweerstand: Klasse C5 / B5

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens  
ISO 9001:2008

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens  
ISO 14001

   WICTEC 50 
Dakraam
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Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm 
EN 14351-1:2006+A1:2010

Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving:
 � Draaivleugel met aanzichtbreedte van 180 mm, 250 mm 
of 310 mm

 � Bouwdiepte kader 75 mm, vleugeldiepte 87 mm
 � Volledige integratie van de motor
 � Ontwerp voor een discrete en homogene integratie
 � EPDM-middendichting voor een hoge isolatie en dicht-
heid

 � Raamprofiel voor integratie in een gevel of in een venster

Thermische isolatie:
 � Uf-waarde tot 1,2 W/(m²K)

Beslag:
 � Handmatige bediening:

 - Zichtbaar beslag voor breedte 250 mm en 310 mm
 - Verborgen beslag met geïntegreerde einddemping voor 
breedte 180 mm, 250 mm en 310 mm

 � Bediening met volledig geïntegreerde motor:
 - Zichtbare scharnieren
 - Geen motorketting zichtbaar
 - Instelbare openingshoek
 - Bediening met schakelaar, afstandsbediening of centrale 
bediening

 � Max. vleugelgewicht: 80 kg
 � Max. vleugelafmetingen (B x H): 180 mm x 3000 mm of  
250 mm x 3000 mm

 � Optioneel: openingsbegrenzer

Compatibel met de WICSTYLE 75 raamsystemen en 
WICTEC gevelsystemen

Luchtdichtheid: Klasse 4
Waterdichtheid: Klasse 9A
Windweerstand: Klasse C5 / B5
Akoestische isolatie: Tot 42 dB
Inbraakwerendheid: RC1N, RC2N en RC2

WICLINE 75 evo ventilatieklep 180

WICLINE 75 evo ventilatieklep 250

   WICLINE 75 evo 
Ventilatieklep
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Binnenruimten en gebouwen die geen bijzondere warmte-
isolerende maatregelen behoeven, zijn de toepassingsgebieden 
voor WICLINE 65N. Ideaal ook voor het gebruik als gemotoriseerde 
ventilatievleugel en/of natuurlijke rook- en warmteafvoer.

Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving:
 � Hoogwaardige, niet thermisch geïsoleerde aluminium-
profielen 

 � Gepatenteerde hoek- en T-verbindingstechniek voor 
hoge stabiliteit van de componenten

 � Vullingsdikte: tot 58 mm

Beslag:
 � Verborgen beslag met één hand te bedienen, naar 
keuze met:
 - Zichtbare scharnieren
 -  Verborgen scharnieren

 � Max. vleugelgewicht: 100 kg
 � Max. vleugelafmetingen (B x H): 1300 mm x 1700 mm

Andere uitvoeringen niet thermisch geïsoleerd:
 � Raamdeuren zonder thermische onderbreking
 � Toepassingen als natuurlijke rook- en warmteafzuiging
 � Inbraakwerendheid

Compatibel met de deursystemen 
WICSTYLE 65N zonder thermische onderbreking

Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm 
EN 14351-1:2006+A1:2010

   WICLINE 65N 
Niet-geïsoleerd raam

Luchtdichtheid: Klasse 4

Waterdichtheid: 9A

Windweerstand: Klasse C5 / B5

Bedieningskracht: Klasse 1 

Duurzaamheidstest: Klasse 2 (10.000 cycli)

Inbraakwerendheid: WK1, WK2

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens  
ISO 9001:2008

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens  
ISO 14001
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   WICSTYLE 75 evo 
Paneeldeuren

Compleet systeem voor deuren met één of twee vleugels, naar 
binnen en naar buiten draaiend. Het sponningbereik dat zijn egale 
lijn aan een afdekprofiel dankt, overtuigt niet alleen optisch, maar 
“vangt” door zijn voegvrije uitvoering ook geen vuil en kan bijzon-
der makkelijk worden gereinigd.

Kenmerkende nieuwigheid aan de vleugelprofielen: ze maken een 
soort “vlottende” lagering van de paneelvulling mogelijk. Behal-
ve het gewenste optisch-harmonische effect van de vleugelbe-
dekking wordt door deze constructie ook de vervorming van het 
deurblad door het bi-metaaleffect tot een minimum beperkt.

Technische kenmerken

Constructiebeschrijving:
 � Vleugelprofielen 75 mm
 � Kaderprofiel 95 mm Klassiek design of 
75 mm verzonken

 � Eenzijdige profielbedekking (of vleugelbedekking)
 � Profielbedekking aan beide zijden
 � 1 vleugel, naar binnen of naar buiten draaiend
 � 2 vleugels, naar binnen of naar buiten draaiend

Thermische isolatie:
 � Ud-waarde tot 0,78 W/(m²K)

Beslag:
 � Verborgen scharnieren, systeem WICONA invisio
 � Max. vleugelgewicht: 160 kg
 � Max. vleugelafmetingen (B x H): 1400 mm x 2520 mm
 � Automatisch vergrendelend motorslot 
WICONA autotronic 834P

 � Vingerscan en afstandsbediening 
(andere opties verkrijgbaar)

 � Geïntegreerde, verborgen deuraandrijving

Luchtdichtheid: Klasse 3

Waterdichtheid: Klasse 6A

Windweerstand: Klasse C2

Bedieningskracht: Klasse 5

Klimaatinvloeden: Klasse 3(e)

Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm 
EN 14351-1

WICSTYLE 75 evo – Draaideur aan beide zijden met vleugelbedekkende vulling

Integratie in ramen en gevels
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Met een bouwdiepte van 75 mm vormt WICSTYLE 75 evo 
het neusje van de zalm op vlak van thermische isolatie en 
bouwtechnische kenmerken. Door zijn uitgekiende rendabiliteit 
en toepassingsmogelijkheden voldoet deze perfect aan alle 
huidige en toekomstige bouwkundige eisen voor nieuwbouw en 
renovatie.

Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving:
 � Sterk thermisch geïsoleerd meerkamersysteem met 
symmetrische opbouw

 � Voor draaideuren met één of twee vleugels
 � Voor naar binnen en naar buiten draaiende deuren
 � Vullingsdikte: 6 mm tot 60 mm
 � Verschillende drempelprofielen met of zonder 
thermische onderbreking, ook drempelloos 

 � Vaste of opengaande boven- en zijlichten in combinatie 
met WICLINE evo-ramen

Thermische isolatie:
 � Uf-waarden van 1,6 tot 1,8 W/(m²K) zonder isolatiestuk

Beslag:
 � Klemscharnier
 � Opbouwscharnier
 � Verborgen scharnier (op aanvraag)
 � Max. vleugelafmetingen (B x H): 1400 mm x 2520 mm
 � Max. vleugelgewicht: 200 kg, voor kogelwerendheid met 
bijkomende scharnieren tot 400 kg

Andere uitvoeringen:
 � Inklemprofiel voor gebruik in stijl-regel-gevels
 � Inbraakwerendheid in de klassen RC1 tot RC3
 � Kogelwerendheid klasse FB4

Drempelvarianten 

Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm 
EN 14351-1:

   WICSTYLE 75 evo 
Draaideuren

Luchtdichtheid: Tot klasse 2

Waterdichtheid: Tot 7A

Windweerstand: Klasse C2

Akoestische isolatie: RW (C; Ctr) tot 43 (–2; –5) dB

Bedieningskracht: Klasse 2

Draagvermogen van 
veiligheidsvoorzieningen:

Voldaan

Mechanische sterkte: Klasse 3

Duurzaamheidstest: tot klasse 7 (500 000 cycli)

Schoktest: Klasse 1

Bestandheid tegen  
temperatuurveranderingen:

Tot klasse 2(e) 2(d)

Inbraakwerendheid: RC1N, RC2N, RC2, RC3

Kogelwerendheid: Tot klasse FB4 NS

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens  
ISO 9001:2008

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens  
ISO 14001
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Afgeschuinde contouren en overlappende vleugels verlenen de 
aluminium deurserie WICSTYLE evo Classic design een optische 
uitstraling die het karakter benadrukt dat in de woningbouw vaak 
wordt nagestreefd. Ideaal voor zowel de nieuwbouwsector als 
energie-efficiënte renovatieprojecten.

Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving:
 � Sterk thermisch geïsoleerd meerkamersysteem met 
symmetrische opbouw

 � Voor draaideuren met één of twee vleugels
 � Naar binnen en naar buiten draaiend
 � Vullingsdikte: 3 mm tot 60 mm
 � Verschillende drempelprofielen met of zonder thermische 
onderbreking, ook toegankelijk voor mensen met een 
mobiele beperking (PBM-drempel)

 � Vaste of in combinatie met WICLINE evo-ramen 
opengaande boven- en zijlichten

Thermische isolatie:
 � Uf-waarden: van 1,6 tot 1,8 W/(m²K), zonder 
toegevoegde isolatiestrips

 � Ud-waarden: tot 0,8 W/(m²K)

Beslag:
 � Klemscharnier 
 � Opbouwscharnier 
 � Verborgen scharnier
 � Max. vleugelafmetingen (B x H): 1400 mm x 2520 mm
 � Max. vleugelgewicht: 200 kg

Andere uitvoeringen:
 � Pendeldeur
 � Inbraakwerendheid in de klassen RC1 tot RC3
 � Inklemprofiel voor gebruik in stijl-regel-gevels

Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm 
EN 14351-1:

Toepassingsspecifieke gegevens zie ift-productpas

   WICSTYLE 75 evo 
Classic design

Luchtdichtheid: Tot klasse 4

Waterdichtheid: Tot 7A

Windweerstand: Klasse C2

Akoestische isolatie: Rw (C; Ctr) tot 43 (–2; –5) dB

Bedieningskracht: Klasse 2

Draagvermogen van 
veiligheidsvoorzieningen:

Voldaan

Mechanische sterkte: Klasse 3

Duurzaamheidstest: Tot klasse 7 (500.000 cycli)

Schoktest: Klasse 1

Klimaatinvloeden: Tot klasse 2(e) 2(d)

Inbraakwerendheid: RC1N, RC2N, RC2, RC3

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens  
ISO 9001:2008

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens  
ISO 14001

WICSTYLE 75 evo – “Classic design” 
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De vingerbeveiliging is ontwikkeld in het aluminium deursysteem 
WICSTYLE evo met bouwdiepte 65 of 75 mm en is volledig 
compatibel met andere oplossingen. De onderdelen en productie-
middelen zijn dezelfde, zodat geen extra voorraad nodig is en 
geen productietijd verloren gaat. 
Zoals alle andere systemen binnen het WICSTYLE-gamma 
kan WICSTYLE evo met behulp van een integratieprofiel in de 
WICTEC-gevel worden geïntegreerd.

WICTEC evo is compatibel met de WICTEC gevels en de 
WICLINE ramen.

Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving:
 � De vingerbeveiligingsfunctie wordt aan de scharnierzijde 
verzekerd door de toevoeging van speciale dichtingen.  
Er zijn geen andere extra onderdelen nodig. 

 � Conform norm DIN 18650  
(veiligheidsafstand > 25 mm)

 � Sterk thermisch geïsoleerd meerkamersysteem met 
symmetrische opbouw

 � Voor draaideuren met één of twee vleugels
 � Voor naar binnen en naar buiten draaiende deuren
 � Voor glas of panelen met vullingsdikten van 3 mm tot 60 
mm

 � Verschillende drempelprofielen met of zonder thermi-
sche onderbreking, ook drempelloos

 � Vaste of opengaande boven- en zijlichten in combinatie 
met WICLINE 65 & 75 evo-ramen 

Thermische isolatie:
 � Uf-waarden van 1,6 tot 1,8 W/(m²K) zonder 
toegevoegde isolatiestrips

Beslag:
 � Klemscharnier 
 � Opbouwscharnier 
 � Max. vleugelafmetingen (B x H): 1400 mm x 2520 mm
 � Max. vleugelgewicht: 200 kg

Andere uitvoeringen:
 � Dubbele draaideur 
 � Inklemprofiel voor gebruik in stijl-regel-gevels

Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm 
EN 14351-1

Horizontale snede WICSTYLE 75 evo vingerbeveiliging

   WICSTYLE 65 evo  
WICSTYLE 75 evo 
Draaideuren met 
vingerbeveiliging

Luchtdichtheid: Klasse 2

Waterdichtheid: Tot 6A

Windweerstand: Klasse C2

Bedieningskracht: Klasse 2

Draagvermogen van 
veiligheidsvoorzieningen:

Voldaan

Mechanische sterkte: Klasse 3

Duurzaamheidstest: Tot klasse 7 (500.000 cycli)

Schoktest: Klasse 1

Bestandheid tegen  
temperatuurveranderingen:

Tot klasse 2(e) 2(d)

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens ISO 
9001:2008

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens ISO 
14001
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Voor deuren met één en twee vleugels met pendeldeurbeslag 
biedt de WICSTYLE 65 evo-serie twee profielvarianten aan. Bei-
den zijn varianten van de WICSTYLE-basisserie en kunnen hier-
mee eenvoudig worden gecombineerd.

Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving:
 � Sterk thermisch geïsoleerd meerkamersysteem met 
symmetrische opbouw

 � Voor pendeldeuren met één en twee vleugels
 � Voor glas of panelen met vullingsdikte: 3 mm tot 50 mm
 � Verschillende drempelprofielen, ook drempelloos
 � Vaste of in combinatie met WICLINE evo ramen 
opengaande boven- en zijlichten.

Beslag:
 � Met geïntegreerde bovendeursluiter 
 � Met vloerdeursluiter
 � Max. vleugelafmetingen (B x H): 1300 mm x 2300 mm
 � Max. vleugelgewicht: 160 kg

Andere uitvoeringen:
 � Inklemprofiel voor stijl-regel-gevels

Voldoet met rond profiel ook aan de vereisten inzake 
vingerveiligheid

Vlakliggende oplossing binnen en buiten

   WICSTYLE 65 evo  
Pendeldeuren

Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm 
EN 14351-1

Luchtdichtheid: Klasse 2

Windweerstand: C1/B1

Duurzaamheidstest: Klasse 8 
1.000.000 cycli

Bedieningskracht: Klasse 2



WICONA

17

WICSTYLE 65
Anschlagtüren ausw ärts mit Flügelpr ofil umlaufend
Hinged doors outwards with circumferential leaf profile

Konstruktionsschnitt
Construction section

DOC-0000640245 05.11.2012REV. B

WICONA

20

WICSTYLE 65
Anschlagtüren ausw ärts mit Flügelpr ofil umlaufend
Hinged doors outwards with circumferential leaf profile

Konstruktionsschnitt
Construction section

DOC-0000640219 05.11.2012REV. B

WICONA

32

WICSTYLE 65
Anschlagtüren einwärts mit Sockelprofil
Hinged doors inwards with bottom rail profile

Konstruktionsschnitt
Construction section

DOC-0000691089 05.11.2012REV. B
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WICSTYLE 65 evo heeft met een bouwdiepte van 65 mm uit-
gebreide toepassingsmogelijkheden en voldoet aan de hoog-
ste eisen voor design, techniek en prestaties. Door de goede 
prijs-kwaliteitverhouding is dit op alle vlakken een bijzonder ren-
dabel aluminium deursysteem.

Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving:
 � Sterk thermisch geïsoleerd meerkamersysteem met 
symmetrische opbouw

 � Voor draaideuren met één of twee vleugels
 � Naar binnen en naar buiten draaiende deuren
 � Vullingsdikte: 3 mm tot 50 mm
 � Verschillende drempelprofielen met of zonder thermische 
onderbreking, ook drempelloos

 � Vaste of in combinatie met WICLINE 65 evo 
opengaande boven- en zijlichten. 

Thermische isolatie:
 � Uf-waarden van 1,8 tot 2,1 W/(m²K)
 � Ud-waarden: tot 1,3 W/(m²K)

Beslag:
 � Klemscharnier 
 � Opbouwscharnier 
 � Verborgen scharnier
 � Max. vleugelafmetingen (B x H): 1400 mm x 2520 mm
 � Max. vleugelgewicht: tot 200 kg, voor kogelwering met 
extra scharnieren tot 400 kg

Andere uitvoeringen:
 � Pendeldeur
 � Inklemprofiel voor stijl-regel-gevels
 � Inbraakwerendheid: klasse RC1 tot RC3
 � Kogelwerendheid: klasse FB4
 � Vleugelbedekkende vulling, eenzijdig of aan beide zijden

Voorbeelden voor WICSTYLE drempelvarianten

Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm
EN 14351-1:

Toepassingsspecifieke gegevens zie ift-productpas

   WICSTYLE 65 evo 
Draaideur

Luchtdichtheid: Tot klasse 4

Waterdichtheid: Tot 7A

Windweerstand: Klasse C2

Akoestische isolatie: Rw (C; Ctr) tot 43 (–2; –5) dB

Bedieningskracht: Klasse 2

Draagvermogen van 
veiligheidsvoorzieningen:

Voldaan

Mechanische sterkte: Klasse 3

Duurzaamheidstest: Tot klasse 8 (1 000 000 cycli)

Schoktest: Klasse 1

Klimaatinvloeden: Tot klasse 2(e) 2(d)

Inbraakwerendheid: RC1N, RC2N, RC2, RC3

Kogelwerendheid: Tot klasse FB4 NS

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens ISO 
9001:2008

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens ISO 
14001

42



Technische kenmerken

Constructiebeschrijving:
 � Sterk thermisch geïsoleerd meerkamersysteem
 � Naar binnen of naar buiten draaiend
 � Met één of twee vleugels
 � Vullingsdikte: 3 mm tot 50 mm
 � Dichte, drempelloze toegang
 � Sloten op PVC-drager

Thermische isolatie:
 � Ud = 1,7 W/(m²K) met Ug = 1,1 W/(m²K)

Beslag:
 � Klemscharnier:

 - Max. gewicht 2 scharnieren: 130 kg
 - Max. gewicht 3 scharnieren: 150 kg

 � Max. afmetingen (B x H): 1500 mm x 2600 mm

Integratie in ramen en gevels

De uitvoering voor intensief gebruik is gebaseerd op het 
succesvolle concept van de WICSTYLE evo deuren. De deur voor 
intensief gebruik heeft een bouwdiepte van 65 mm en is volledig 
compatibel met WICTEC gevel en WICLINE raamsystemen. Door 
de gemeenschappelijke uitrusting en productiegereedschappen 
dient geen grotere voorraad aangelegd te worden en is er geen 
verlies van productietijd.

Luchtdichtheid: Klasse 4

Waterdichtheid: Klasse 7A

Windweerstand: Klasse C2

Akoestische isolatie: Rw (C; Ctr) = 43 (–2; –5) dB 

Schoktest: Klasse 3

Mechanische sterkte: Klasse 3

Duurzaamheidstest: Klasse 8 (1 000 000 cycli)

Draagvermogen van 
veiligheidsvoorzieningen:

Voldaan

Bedieningskracht: Klasse 2

WICSTYLE 65 – uitvoering voor intensief gebruik

   WICSTYLE 65 
Draaideur

Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm EN 
14351-1

43
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WICSTYLE 65N

WICSTYLE 50N

44

WICSTYLE 50/65N niet-geïsoleerde draaideuren zijn speciaal 
ontworpen voor toepassingen in gebouwen of projecten 
waar thermische isolatie geen vereiste is. Als factoren zoals 
functionaliteit, duurzaamheid en comfort centraal staan, zijn deze 
niet-geïsoleerde deuren de juiste keuze.

Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving: 
 � Niet-geïsoleerde profielen met bouwdiepte 50 mm bij 
WICSTYLE 50N of 65 mm bij WICSTYLE 65N

 � Draaideuren met één of twee verzonken vleugels
 � Naar binnen of naar buiten draaiend mogelijk
 � Zij- en bovenlichten, vaststaand of verstelbaar
 � Glasscheidende of kleefbare kruishouten mogelijk
 � Met klem- of opbouwscharnieren
 � Mechanische vloer- of oploopdichting

Speciaal bij WICSTYLE 50N:
 � Vullingsdikte: 4 mm tot 31 mm
 � Max. vleugelgewicht: 150 kg
 � Max. vleugelafmetingen (B x H): 1300 mm x 2350 mm

Speciaal bij WICSTYLE 65N:
 � Vullingsdikte: 4 mm tot 46 mm (verzonken),  
of 8 mm tot 57 mm (met overslag)

 � Max. vleugelgewicht: 200 kg
 � Max. vleugelafmetingen (B x H): 1450 mm x 2700 mm

Andere uitvoeringen:
 � WICSTYLE 65N ook uitvoerbaar als rookwerende deur, 
als inbraakwerende deur RC1N tot RC2 en als nooduit-
gang/paniekdeur

   WICSTYLE 50N / 65N 
Niet-geïsoleerde 
draaideuren
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EI30 EI60

77

146
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WICSTYLE 77FP is een brandwerende deur in modulaire 
opbouw. Ze onderscheidt zich door een bijzonder eenvoudige 
afwerking en voldoet aan de klasse EI2 30 zonder toevoeging 
van brandwerende strips. Door deze wel te integreren, wordt 
de klasse EI2 60 gerealiseerd. De combinatie met zijlichten, 
bovenlichten of vaste beglazingen garandeert uitgebreide 
toepassingsmogelijkheden.

Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving: 
 � Bouwtechnische toelating
 � CE-markering volgens EN 16034 EI2 30-C5S200 
 � Uitvoering in de brandwerendheidsklassen EI2 30  zonder 
brandwerende strips

 � Vrijstaande deuren in de brandwerendheidsklasse EI2 60 
door toevoeging van brandwerende strips

 � Uitvoering met één of twee vleugels, naar binnen of naar 
buiten draaiend mogelijk

 � Vaste beglazingen, boven- en zijlichten in diverse 
varianten mogelijk

 � Identiek profielaanzicht zoals de series WICSTYLE 65 
evo en WICSTYLE 75 evo voor een optimale integratie 
in het gebouw

Beslag:
 � Opbouw- en klemscharnieren in aluminium of roestvrij 
staal in dezelfde optiek als bij de WICSTYLE basisseries, 
wat een harmonieus gebouwdesign mogelijk maakt

 � Omvangrijke beslagtechniek voor diverse vereisten 
zoals paniekfunctie, vluchtdeursluitingen, elektrische 
veiligheidssloten, elektrische ontgrendelingen, 
draaideuraandrijving, magneet- en grendelcontact

 � Toegelaten voor grote afmetingen:  
Vrije doorgangsmaat 1462 mm x 2990 mm  
(met één vleugel), 2943 mm x 2990 mm (met twee 
vleugels)

 � Max. vleugelgewicht: 260 kg

   WICSTYLE 77FP 
Brandwerende deur 
EI2 30 en EI2 60

Luchtdichtheid: Klasse 4

Waterdichtheid: Klasse 6A

Windweerstand: Klasse C3 / B3

Inbraakwerendheid: RC1N, RC2N, RC2

i Landspecifieke normen en toelatingen in acht nemen

Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm 
EN 14351-1:

i Niet conform brandwerende normgeving in België
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Beveiliging en bescherming van het gebouw en zijn gebruikers:
voor uw gebouw heeft u een totaaloplossing nodig die compleet en 
met op zichzelf en onderling compatibele aluminiumconstructies 
kan worden uitgevoerd. De WICONA-series voor ramen, 
deuren en vliesgevels zijn het perfecte antwoord hierop. Deze 
componenten zijn beschikbaar in de “inbraakwerende” versie, 
telkens combineerbaar met andere extra functies.
Bij alle WICSTYLE-deurseries kan zonder optische wijzigingen en 
met geringe aanvullingen op de basisconstructie worden voldaan 
aan de verschillende niveaus van inbraakwerendheid.

WICSTYLE 75 evo - Uitvoering in RC2

Technische kenmerken:

Inbraakwerendheid volgens EN 1627:
 � De inbraakwerendheidnorm, EN 1627, is van kracht 
in de Europese landen en vervangt de oude nationale 
normen. De classificaties zijn vervangen door de klassen 
RC1N tot RC3. Deze zijn evenwel niet identiek aan de 
vroegere klassen WK1 tot WK3.

Testresultaten van de WICONA-deurseries:
 � De nieuwe WICSTYLE 65 evo en WICSTYLE 75 evo 
deurseries werden gekeurd volgens de nieuwe norm 
EN 1627. Ze kunnen daarom eenvoudig worden 
gemarkeerd en geplaatst overeenkomstig de nieuwe 
norm, zonder aanvullende maatregelen.

Inbraakwerendheid volgens de norm EN 1627/clas-
sificaties:

WICSTYLE 65 evo / 75 
evo Draaideuren

RC1N, RC2N, RC2, RC3

WICSTYLE 65 evo / 75 
evo Klassiek design

RC1N, RC2N, RC2, RC3

WICSTYLE 65N  
niet-geïsoleerd

WK1, WK2

Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm 

EN 14351-1

Zie de classificaties van de betreffende WICSTYLE evo-series.

   WICSTYLE 
Inbraakwerende 
deuren
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Beveiliging en bescherming van het gebouw en zijn gebruikers: 
Voor uw gebouw heeft u een totaaloplossing nodig die met 
compatibele aluminiumconstructies kan worden uitgevoerd. 
De WICONA-series voor ramen, deuren en vliesgevels zijn het 
perfecte antwoord hierop. Deze componenten zijn beschikbaar 
in de “kogelwerende” versie, telkens combineerbaar met andere 
extra functies. 

Bij de WICSTYLE deurprofielcombinaties kan door een uitbreiding 
met speciale aluminium voorzetprofielen met slechts geringe 
aanvullingen op de basisconstructie eenvoudig worden voldaan 
aan de vereisten voor kogelwerendheid.

WICSTYLE 75 evo FB4

Technische kenmerken:

Kogelwerendheid volgens EN 1522:
 � In heel Europa worden de materiaalvereisten voor de 
kogelwerendheid van deuren geregeld door de norm 
EN 1522. De nieuwe WICSTYLE 65 evo en WICSTYLE 
75 evo deurseries met eenvoudige systeemuitbreidingen 
werden volgens deze norm getest en met succes 
gecertificeerd in de klassen FB4 S en FB4 NS.

 � De kogelwerende uitvoering kan worden gecombineerd 
met inbraakwerendheid in de klassen RC1N, RC2N, 
RC2, RC3 volgens de norm EN 1627.

Combineerbare WICONA-productseries in
kogelwerendheid klasse FB4:
 � Ramen WICLINE 65 evo / WICLINE 75 evo
 � Stijl-regel-gevels WICTEC 50

Kogelwerendheid volgens de norm  
EN 1522 / classificaties:

WICSTYLE 65 evo / 
WICSTYLE 75 evo
Draaideuren, één of twee 
vleugels, naar binnen of 
naar buiten draaiend

FB4 S/FB4 NS

Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm  

EN 14351-1
Zie de classificaties van de betreffende WICSTYLE evo-series

   WICSTYLE 
Kogelwerende 
deuren
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In eventuele panieksituaties staat de veiligheid van de mensen 
centraal. In Europa gelden uniforme normen voor de uitrusting 
van vluchtdeuren. Overeenkomstig de nieuwe normen 
wordt wat betreft vluchtdeursystemen een onderscheid 
gemaakt tussen nooduitgangsafsluitingen volgens EN 179 en 
paniekdeurafsluitingen volgens EN 1125. 

Nooduitgangen volgens EN 179 zijn bedoeld voor niet openbare 
gebouwen, waar de bezoekers de functie van de vluchtwegen 
kennen.

Paniekdeuren volgens EN 1125 worden gebruikt in openbare 
gebouwen waar de bezoekers de functie van de vluchtdeuren 
niet kennen, bijvoorbeeld in scholen, ziekenhuizen, winkelcentra. 
Hiervoor bieden de WICSTYLE-deursystemen diverse 
toepassingsmogelijkheden, die ook gecombineerd kunnen 
worden met andere functionele vereisten en designwensen.

Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving: 
 � Overeenkomstig EN 179 (vluchtweg) of 
EN 1125 (paniekuitvoering)

 � Realiseerbaar in verschillende WICONA-deursystemen, 
zodat een uniform deurontwerp met verschillende functies 
mogelijk is 

 � Uitvoering met één of twee vleugels
 � Combinatie mogelijk met inbraakwerendheid in RC1 en 
RC2

 � Uitvoering met brandbeveiliging in klasse EI30/T30 en 
EI30/T60 evenals met rookbeveiliging mogelijk

WICSTYLE-series voor vluchtdeuren volgens  
EN 179 (vluchtweg) en volgens EN 1125 (paniekuitvoe-
ring)

WICSTYLE 65 evo draaideur

WICSTYLE 75 evo draaideur

WICSTYLE evo deur met vingerbeveiliging

WICSTYLE 65 niet geïsoleerd

WICSTYLE 77FP brandwerende deur

   WICSTYLE 
Deursystemen 
Vluchtwegen
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WICSTYLE 65ED, de energiebesparende automatische 
schuifdeur, werd ontwikkeld op de profielbasis van WICLINE 65. 
Automatische schuifdeuren hebben korte openings- en sluitcycli 
die op een optimale doorgang zijn afgestemd. Op die manier 
houden ze het grootste deel van de warmte in het gebouw. 
Belangrijk voor het energierendement is echter ook de tijd waarin 
de deur permanent gesloten blijft – bijvoorbeeld 's nachts.

WICSTYLE 65ED beschermt het gebouw precies in die periode 
tegen te groot energieverlies en draagt daardoor sterk bij tot een 
verbetering van de totale energiebalans van het gebouw.

Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving:
 � Veiligheid gecontroleerd volgens de vereisten voor per-
soonsbescherming van DIN 18650

 � Gekeurd totaalsysteem (thermisch onderbroken profiel-
systeem en aandrijfeenheid) volgens EN 14351-1

 � Tot 70% minder energieverlies in gesloten toestand
 � Betere dichtheid in vergelijking met klassieke automa-
tische deuren dankzij rondom aangebrachte dubbele 
dichtingen en verhakingsprofielen, met waarden zoals bij 
een huisdeur!

 � Betrouwbare deurautomatisering
 � Ideaal voor inbouw achteraf
 � Aantrekkelijke aanblik door smalle aanzichtbreedten
 � Vullingsdikte: 24 mm tot 27 mm
 � Varianten met één en twee vleugels met of zonder 
zijlichten en talrijke beslag- en afsluitopties, zoals meer-
puntsvergrendeling voor verhoogde inbraakwering

Thermische isolatie:
 � Ud-waarden: tot 1,5 W/(m²K)

Aandrijving / beslag:
 � Deursystemen met één of twee vleugels
 � Aandrijvingen SLA, SLX of SLX redundant
 � Gebruik mogelijk in vlucht- en reddingswegen
 � Max. vleugelgewicht: 150 kg
 � Max. vleugelafmetingen (B x H): 2000 mm x 3000 mm

Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm
EN 14351-1:

Luchtdichtheid: Klasse 2

Waterdichtheid: 5A

Windweerstand: Klasse B1

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens  
ISO 9001:2008

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens  
ISO 14001

   WICSTYLE 65ED 
Thermisch geïsoleerde 
automatische schuifdeur
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Het nieuwe WICSLIDE 160 hefschuifraam voldoet voor alle pro-
jecten die grote raamafmetingen en uitstekende thermische en 
akoestische prestaties vereisen.
Sobere lijnen, ergonomie, lage drempel, kwaliteit, veiligheid, ge-
bruiksgemak en een vereenvoudigde productie kenmerken dit 
hefschuifraam.

Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving: 
 � WICSLIDE 160 is geschikt voor de volgende 
toepassingen:
 - schuifraam met twee rails en twee beweegbare 
vleugels
 - schuifraam met één rail met vaste zijramen
 - twee rails met vier vleugels

 � Vullingsdikte: 4 mm tot 50 mm
 � Dichtheid van de centrale dichting wordt gegarandeerd 
door PVC-profiel met een gecoëxtrudeerde afdichting 
en onzichtbare bevestigingen

 � Balgsysteem, gemonteerd op de bovenzijde van de 
centrale dichting om de dichtheid in elke positie te 
waarborgen (WICONA-patent)

 � Hoge slijtagevastheid door een roestvrijstalen rail
 � Optioneel: drempel voor personen met beperkte 
mobiliteit

Thermische isolatie:
 � Uw-waarde tot onder 1,1 W/(m²K)

Beslag:
 � Max. vleugelafmetingen (B x H): 3240 mm x 3400 mm
 � Max. vleugelgewicht: 400 kg (hef-schuif)

Luchtdichtheid: Klasse 4

Waterdichtheid: E750

Windweerstand: Klasse C3

Akoestische isolatie: Rw (C; Ctr) = 43 (–1; –3) dB

Inbraakwerendheid: RC1N, RC2N, RC2

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens  
ISO 9001:2008

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens  
ISO 14001

   WICSLIDE 160 
Hefschuiframen

Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm 
EN 14351-1:



11
8

107.5 38

32

32

Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm 
EN 14351-1:

   WICSLIDE 65 
Schuiframen en -deuren

Technische kenmerken

Constructiebeschrijving:  
 � Schuifelementen met een bouwdiepte van 65 mm (2-rail) 
of 118 mm (3-rail)

 � Toepassing met twee, drie, vier of zes vleugels
 � Gepatenteerde hoekverbindingstechniek voor hoge 
stabiliteit en verminderd lijmverbruik

 � PVC gootprofiel, 3-zijdig voor-gedraineerdprofiel, met 
PVC of aluminium afdekprofiel (WICONA-patent)

 � Vullingsdikte: 24, 28 of 32 mm
 � Verborgen of zichtbare waterafvoer
 � Verticale vleugelprofielen in verschillende designs, recht 
of afgerond

 � Individueel aanpasbare profielverbindingstechniek
 � Optioneel: drempelloze toegang

 
Thermische isolatie: 
 � Uw tot 1,5 W/(m²K) met Ug = 1,0 W/(m²K)
 � Thermische onderbreking door dubbele polyamidesteeg

Beslag:
 � Max. vleugelgewicht met enkele loopwielen: 80 kg
 � Max. vleugelgewicht met dubbele loopwielen: 220 kg
 � Max. vleugelafmetingen (B x H): 2400 mm x 2500 mm
 � Exclusieve WICONA design-handgrepen

Het WICSLIDE 65 schuifsysteem combineert op elegante wijze 
grote afmetingen en optimale thermische eigenschappen. 
Dankzij de vele details gebeurt iedere individuele aanpassing op 
een creatieve manier. Talrijke profielcombinaties bieden volop 
ontwerpvrijheid, zoals een recht en afgerond vleugeldesign, een 
zichtbare of een verborgen waterafvoer. De optionele drempelloze 
toegang voldoet aan de vereisten om voor mensen met een 
beperkte mobiliteit toegang te creëren, maar is bijvoorbeeld ook 
ideaal voor balkon- of terrasingangen.

Luchtdichtheid: Klasse 4
Waterdichtheid: Klasse 7A
Windweerstand: Klasse A3
Akoestische isolatie: RA,tr = 36 dB
Bedieningskracht: Klasse 1
Corrosieweerstand 
van het beslag:

Klasse 4

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens  
ISO 9001:2008

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens ISO 14001
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   WICSLIDE 75FD 
Vouwschuifdeur

Technische kenmerken:

 � Vullingsdiktes van 6 mm tot 60 mm
 � Vouw-schuifelementen met drie tot tien vleugels
 � Naar rechts  of links draaiend
 � Naar binnen of buiten draaiend
 � Hoofdvleugel centraal of aan één kant geplaatst
 � Standaardversie en versie met versterkte profielen
 � Drempel:

 - Standaardversie met twee borstels
 - Uitvoering met vlakke drempel voor doorgang zonder 
hinderlijke overstap
 - Uitvoering met aanslagprofiel voor verbeterde prestaties
 - Uitvoering met afdichting voor hogere vereisten

 � Corrosiewerend beslag: 
Niveau 5 (420 uur in neutrale sproeinevel)

 � Eenvoudige instelling ter plaatse (verticaal en zijdelings): 
- Verticaal +3 mm / -1 mm 
- Zijdelings +/-5 mm

 � Identieke afmetingen van de ramen
 � Max. vleugelbreedte: tot 1200 mm
 � Max. vleugelhoogte: tot 3000 mm
 � Max. vleugelgewicht tot 150 kg
 � Inbouwdiepte 75 mm
 � 3-voudige vergrendeling

Thermische isolatie:
 � Deur met 3 vleugels (B x H): 3773 mm x 3148 mm

 - Uw tot 1,5 W/(m²K) met Ug = 1,1 W/(m²K) 
met dubbel glas

 - Uw tot 1,0 W/(m²K) met Ug = 0,6 W/(m²K) 
met driedubbel glas

De zorgvuldige afwerkingen van de vouwschuifdeur WICSLIDE 
75FD zorgt in zowel open als gesloten toestand voor visuele har-
monie. Wanneer ze openstaan, zijn alle elementen zwart en zijn 
de schroefkoppen en onderste loopwagens bedekt met zwarte 
kapjes. In gesloten toestand zijn de profielen verzonken en laten 
hun aanzichtbreedten een helder en evenwichtig lijnenpatroon 
zien.

De vleugels van het vouwschuifdeursysteem WICSLIDE 75FD zijn 
in twee versies met aanzichtbreedten van 63 mm (standaard) of 
73 mm (verstevigd) beschikbaar.

Naar buiten draaiend

Luchtdichtheid*: Klasse 3

Waterdichtheid*: 8A

Windweerstand*: Tot klasse C3

Bedieningskracht*:
Klasse 1  
(minder dan 100 N)

Mechanische sterkte*: Klasse 3

Akoestische isolatie: 43 dB

Duurzaamheidstest*:
Klasse 2 (25.000 cycli) 
(3 vleugels met elk 150 kg)

Corrosieweerstand: Niveau 5

Horizontale doorsnede WICSLIDE 75FD

* in testfase
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   WICSLIDE 150 PS 
Innovatief  
Pull-slidesysteem

Thermische isolatie Uw tot 0,81 W/(m²K)

Luchtdichtheid: Klasse A4

Waterdichtheid: E1200

Windweerstand: Klasse 3

Akoestische isolatie: Rw tot 45 dB 

Bedieningskracht: Klasse 1 

Mechanische sterkte: Klasse 4

Duurzaamheidstest: Klasse 3 (20.000 cycli)

Schoktest: Klasse 2

Inbraakwerendheid: RC2 (beschikbaar in 2020)

Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving:
 � Bediening: Opening via een 6 mm verplaatsing naar 
binnen, en dan loopt de schuifvleugel parallel aan de 
vaste vleugel zonder contact met de dichtingen.

 � Hybride systeem met rondomlopende meervoudige 
vergrendeling en gepatenteerd dichtingssysteem tegen 
slagregen

 � Max. elementafmetingen (B x H): 6000 x 2700 mm
 � Max. vleugelgewicht: 300 kg
 � Glasdikte: tot 52 mm
 � Zichtbare of verborgen vleugels
 � Verborgen beslag
 � Verborgen waterafvoer mogelijk
 � Micro-ventilatie:

 - Met de handgreep in de 90°-ventilatiestand staat de 
schuifvleugel 6 mm verplaatsing, maar nog steeds 
vergrendeld.

 � Lage drempel: 15 mm hoogte

Thermische isolatie:
 � Uw tot 0,85 W/m2K (Ug = 0,5 W/m2K)

WICSLIDE 150 PS is een hybride oplossing omdat het de voor-
delen van een schuifdeur combineert met de eigenschappen van 
een raam. Het gepatenteerde middendichtingssysteem garan-
deert een optimale waterdichtheid - tot vier keer zo hoog als bij 
conventionele schuifdeuren. Dankzij de hoge thermische isolatie 
en waterdichtheid is WICSLIDE 150 PS dé innovatieve oplossing 
voor de uitdagingen die de klimaatverandering stelt.

Heldere, slanke lijnen in combinatie met onzichtbaar beslag zor-
gen voor een evenwichtige esthetische indruk. Speciaal ontwik-
keld voor een hoog wooncomfort, biedt WICSLIDE 150 PS een 
innovatieve oplossing met het veilige microventilatiesysteem en 
zorgt het voor een soepele en geluidsarme werking. De profielen 
worden geëxtrudeerd uit Hydro’s CIRCAL 75R aluminium – een 
hoogwaardige aluminiumlegering van minstens 75% gerecy-
cleerd end-of-lifecycle aluminium (post-consumer schroot).

Verticale doorsnede - openingsvleugel, lage drempel

Deze aluminium profielen worden gemaakt van 
Hydro CIRCAL 75R, gerecycleerd koolstofarm aluminium. 
Dit betekent dat het bestaat uit minstens  
75% gerecycleerd materiaal afkomstig van  
bestaand aluminium schrijnwerk. 

Het heeft één van ’s werelds laagste 
CO2-voetafdrukken: ongeveer 
2,3 kg CO2 per kilo aluminium.
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   WICSOLAIRE 
Zonwering 
Integratie in gevels

54

De moderne architectuur is sterk gericht op raamconstructies 
en legt eenvoudige en intelligente concepten op voor het 
beheer van het buitenlicht om te voldoen aan de behoeften 
van energiebesparing, groot gebruikscomfort en rendabiliteit. 
De zonweringsystemen WICSOLAIRE verminderen de 
warmtetoevoer door zonlicht en zo ook het energieverbruik van 
de klimaatregeling.

Het zicht op buiten blijft verzekerd. Als passief systeem kan 
WICSOLAIRE in verschillende varianten worden aangepast aan 
de individuele vereisten en aan de architectuur van het gebouw. 
Zo kan een optimale oplossing worden gecreëerd in combinatie 
met gevels en constructies van WICONA-raam constructies. 
WICSOLAIRE wordt rechtstreeks in een roostergevel bevestigd 
en kan maximaal worden geconfigureerd.

Technische kenmerken:

WICSOLAIRE Integratie in gevels
 � Met het WICSOLAIRE zonweringsysteem zijn er twee 
lamellenmodellen mogelijk bij de integratie in vliesgevels 
en glasdaken

 � Lamellen in C-vorm van geëxtrudeerd aluminium in de 
afmetingen:
 - 100 mm
 - 150 mm

 � Drie mogelijke toepassingen:
 - Horizontale lamellen bevestigd voor gevel 
 - Horizontale lamellen bevestigd in kappen met tuidra-
den voor vliesgevel 
 - Horizontale lamellen bevestigd voor het glasdak

 � Bevestiging van de horizontale lamellen op steunpro-
fielen met behulp van aluminium klemmen waardoor 4 
hoeken mogelijk zijn: 15°, 30°, 45° en 60°

 � Bevestiging van de lamellensteunen op de profielen met 
behulp van een bevestigingshoeklijn
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   WICSOLAIRE 
Zonwering 
Op onafhankelijke structuur

55

WICSOLAIRE voldoet aan de huidige architecturale en 
technische bouweisen van tegenwoordig: zonwering en 
lichtmanagement voor het comfort en vermindering van het 
gebruik van airconditioning. WICSOLAIRE aluminium zonwerende 
lamellen zijn geschikt voor alle soorten toepassingen, met een 
eigen structuur. Door deze vele toepassingen zijn er heel wat 
esthetische en gebruiksmogelijkheden die gebouwen een 
modern en onderscheidend uitzicht geven.

Technische kenmerken:

WICSOLAIRE op onafhankelijke structuur
 � Enkelvoudige lamellen, ellipsvormig van 100 mm tot 
300 mm

 � Samengestelde lamellen, elipsvormig van 350 mm tot 
600 mm

 � Halve lamellen, ellipsvormig van 175 mm tot 300 mm
 � Speciale lamellen

 - Rechthoekig 300 mm x 40 mm
 - Geperforeerde plaat 580 mm
 - Ventilatielamellen 100 mm en 115 mm

 � Bevestigingssysteem op onafhankelijke structuur in de 
vorm van aluminium klemmen met 4 hellingshoeken (0°, 
15°, 30°, 45°) voor enkelvoudige lamellen van 120 mm, 
180 mm, 240 mm en 270 mm.

 � Een systeem met zijplaten en inoxroede, gekoppeld 
aan een bewegingselement, waardoor de ellipsvormige 
lamellen van 180 mm tot 300 mm beweegbaar worden 
tussen draagbalken:
 - handmatige instelling: lamellen van 180 mm tot  
270 mm
 - gemotoriseerde instelling: lamellen van 180 mm tot 
300 mm

127 / 152 / 177 / 252 mm

350 / 400 / 450 / 500 / 600 mm

100 / 120 / 180 / 207 / 240 / 270 / 300 mm

300 mm



ZILVER

Duurzaamheid en ecologie zijn al lang een essentieel onderdeel 
van de bedrijfsfilosofie van WICONA. Dit werd laatst nog duidelijk 
bij de overhandiging van het Zilveren Cradle-to-Cradle-certificaat 
(C2C).

De procedure die aan de certificering vooraf gaat, leidt designers 
en fabrikanten door een proces van continue productoptimalisatie 
in combinatie met een aantrekkelijke vormgeving, hoge technische 
kwaliteit en de grootste ecologische standaarden.

Het C2C-certificaat is een uitbreiding en een alternatief voor de 
bekende gebouwencertificaten (DGNB, LEED, BREEAM, etc.). 
De criteria hebben enkel betrekking op het product, niet op het 
volledige gebouw. De focus ligt op de verantwoordelijkheid van de 
fabrikant van de producten, inclusief zijn volledige prefabricage- 
en leveranciersketen.

Om één van de vijf certificeringsfases (van Basic tot Platina) te 
kunnen doorlopen, moet een product voldoen aan de minimale 
vereisten van de overeenkomstige fase in de volgende vijf 
categorieën: materiaal, materiaalkringloop, hernieuwbare 
energieën en klimaat, waterbeheer, sociale verantwoordelijkheid.

Met de vijf C2C-categorieën kunnen tijdens het certificerings-
proces alle aspecten van de gebruikte materialen, het 
fabricageproces en zelfs de sociale verantwoordelijkheid van 
het bedrijf en de impact voor de onderneming in aanschouw 
genomen worden.

De certificering geeft ontwerpers en architecten het voordeel dat 
ze met WICONA-systemen altijd automatisch minstens de C2C-
standaard Zilver kunnen gebruiken. Deze Zilver standaard is voor 
WICONA echter slechts het begin op het traject naar Platina, het 
hoogste niveau.

   Cradle-to-Cradle (C2C) 
Certificering duurzaamheid en ecologie



Foto’s: © Werner Huthmacher



Grondstoffen zijn eindig. Stedelijke ontwikkeling zonder 
hergebruik van materialen is vandaag ondenkbaar geworden. 
Duurzaam verantwoord ondernemen is dan ook de rode draad 
bij Hydro. Hydro wil graag een leefbare samenleving creëren 
dankzij de ontwikkeling van innovatieve, duurzame producten en 
oplossingen. 

De groep kiest er bewust voor om geen materialen te gebruiken 
die schadelijk zijn voor het milieu en de CO2-uitstoot tijdens het 
productieproces tot een minimum te herleiden, wereldwijd. Door 
het gebruik van hernieuwbare energie en moderne technologie 
kan Hydro schoner aluminium produceren dan ooit tevoren.

Recent ontwikkelde Hydro het revolutionaire Hydro – CIRCAL 
75R voor hun systeemoplossingen, nagenoeg de hoogste 
graad van post-consumer gerecycleerd aluminium ter wereld. 
Hydro - CIRCAL is aluminium van topkwaliteit dat minimaal voor 
75% bestaat uit gerecycleerd end-of-lifecycle aluminium (post-
consumer schroot) gerecupereerd uit o.a. ramen en gevels van 
bestaande gebouwen.

   Infinite aluminium by Hydro 
Hydro CIRCAL
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Voordelen van Hydro CIRCAL 75R?

 � 200.000.000 ton aluminium is vandaag in gebouwen overal ter 
wereld gestockeerd. Een ware bron van recyclagemogelijkheden.

 � Aluminium kan eindeloos gerecycleerd worden zonder verlies van 
kwaliteit en materiaaleigenschappen.

 � Twee recyclage locaties in Europa in eigen beheer: Dormagen 
(Duitsland) en Clervaux (G.H.-Luxemburg) die gefragmenteerd, 
gesorteerd en bewerkt end-of-lifecycle schrootafval opnieuw in 
omloop brengen. Dankzij de revolutionaire behandeling van het 
aangeleverde schroot via beide locaties, is de kwaliteit van het 
aluminium identiek aan dit van primair aluminium.

 � End-of-lifecycle aluminium smelten voor nieuwe toepassingen 
verbruikt slechts 5% van de energie die nodig is voor de produc-
tie van primair aluminium.

 � Het productieproces van Hydro – CIRCAL 75R is traceerbaar. Dit 
proces is gecertifieerd door de onafhankelijke instantie DNV-GL. 
Een ware revolutie in de bouwsector.

 � Hydro – CIRCAL 75R heeft vandaag één van de laagste CO2 
voetafdrukken ter wereld: 2.3 kg per kilo aluminium. Dit is 6 keer 
of 84% lager dan het wereldgemiddelde voor primaire winning.

Hydro CIRCAL producten?

Bij het productieproces van specifieke systemen wordt aluminium 
met het Hydro – CIRCAL 75R label gebruikt. Deze profielen worden 
voortaan in Hydro – CIRCAL op voorraad gehouden en geleverd. 

Voor iedere toepassing waar deze legering wordt toegepast, 
reduceren we onze CO2-voetafdruk.

Foto: © Conné van d’Grachten
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Industriezone Roosveld 11,
BE-3400 Landen
Tel.: +32 (0)11 69 03 11
Kortemarkstraat 52
BE-8810 Lichtervelde
Tel.: +32 (0)51 72 96 66
E: info.hbs.be@hydro.com

Nederland
Hydro Building Systems 
Netherlands BV

Bezoekadres: Alcoalaan 1 
NL-5151 RW Drunen
Postadres: Postbus 75 
NL-5150 AB Drunen
Tel.: +31 416 38 6480
E: info.hbs.nl@hydro.com

www.wicona.be
www.wicona.nl

FW
IC

TE
C

H
FI

C
H

B
N

.1


