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Creativiteit. Designvrijheid. Zo krijgen ideeën vorm. Met onze 
expertise, onze hoogwaardige aluminiumoplossingen en onze 
eersteklas service begeleiden wij het bouwproces vanaf de 
eerste schets tot de oplevering van het gebouw. De taak 
van een raam is licht en lucht doorlaten en zo zorgen voor 
helderheid en ventilatie. Maar heeft een raam niet nog meer 
functies?

Elk gebouw is uniek. De gebouwschil is een basiscomponent 
van het architectonische karakter. De gevel en de ramen zijn 
daarbij de belangrijkste kenmerken, de lijn en de vormgeving 
zijn de uitdrukking van het architectonische concept. 
Rechthoekig, cirkel- of spitsboogvormig, breed, hoog, 
langgerekt, gebogen, kleurrijk, discreet, talrijk, symmetrisch, ... 

De mogelijkheden zijn zo goed als onbeperkt.

WICLINE
Voor gebouwen met karakter
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Ongeacht de architectonische lijn biedt de selectie van 
WICLINE aluminium ramen het gepaste antwoord op alle 
designvraagstukken. De persoonlijke veiligheid is ook 
gegarandeerd dankzij de inbraak-, kogel- en brandwerende 
toepassingen binnen de WICLINE-serie.

De implementatie van ideeën op vlak van hedendaagse 
architectuur door middel van geschikte technologie, dat is 
onze specialiteit: “Technologie voor ideeën.”
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Beschikbaarheid van  
alle configuraties

Topprestaties

Inbraak- en 
kogelwerendheid

Geoptimaliseerd 
productieproces

Alle elementen zijn getest en 
goedgekeurd voor gebruik 
door onze ontwikkelaars. 
Zo kunt u vertrouwen op de 
gegarandeerde prestaties van 
de WICLINE ramen.

WICLINE – in één oogopslag 

Toepassingen

Doorslaggevende criteria

Flexibeler

 �  Alle systeemvarianten met talrijke speciale eisen en 
openingsvarianten op basis van serietechnologie

 �  Twee beslagvarianten (zichtbare en verborgen scharnieren)  
met dezelfde verwerkingsstappen

 �  Grote vleugelafmetingen en -gewichten 

Visueel aantrekkelijker

 �  Grotere designvrijheid dankzij geanodiseerde scharnieren en 
handgrepen

 �  Designvarianten zoals “Klassiek-Design”, verborgen vleugels, 
grote vleugelafmetingen, speciale profielen, kunnen eenvoudig 
worden gerealiseerd

 � Slanke, elegante constructies 

Productievriendelijker

 �  Geïntegreerd concept voor ponsbewerkingen met WICPRO 
meervoudige of handmatige ponsen

 �  WICONA Unisys: Identieke onderdelen voor alle series 
bij zowel ramen als deuren

 � Weldoordachte ontwikkeling van onderdelen voor 
geoptimaliseerde productieprocessen

Sneller

 � Gepatenteerde hoekverbindingstechniek met eenzijdige 
lijminjectie

 �  Unieke montage van het beslag met DPS (Direct Positioning 
System)

 � Alle profielbewerkingen kunnen worden geponst

Variabeler

 �  Een middendichting met drie montageopties:  
rondom lopend, met vormhoekstukken of als kader

 � Breed gamma profielen voor alle toepassingen
 �  Eenvoudige aanvullende varianten (bijv. beglazingen, 
openingstypes, inbraakwerendheid)

Betrouwbaarder

 �  Minder onderdelen en verwerkingsstappen, dus lagere 
foutmarge tijdens de verwerking

 �  Betrouwbare en nauwkeurige berekening, U-waardeberekening, 
constructie- en werkvoorbereiding met de WICTOP-software

 � Prefabricage van het beslag

Ecologisch verantwoorder

 � Aluminium is bijna volledig recycleerbaar
 � WICONA heeft het Zilveren Cradle to Cradle (C2C) certificaat 
ontvangen. Dit geldt voor de WICLINE 75 / 65 ramen, 
WICSTYLE 75 / 65 deuren en de WICTEC 50 / 60 gevels

 �  68 % van de energie voor de aluminiumproductie van WICONA-
profielen is afkomstig uit waterkracht

 �  Ontwikkeling met Eco-Design: bijv. hogere isolatie- 
en statische waarden bij een lager materiaalaandeel
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WICLINE
115 AFS

WICLINE
95

WICLINE
75 TOP

WICLINE
75 evo / 65 evo

WICLINE
65N

Verborgen vleugel Pagina 16 Pagina 24 Pagina 30

Vast • • •

Draai-kip Z / V Z / V Z / V

Kip voor draai Z / V Z / V Z / V

Draai Z / V Z / V Z / V

Stolp Z / V Z / V

Kip Z / V Z / V Z / V

Bovenlicht Z Z

Zichtbare vleugel Pagina 12 Pagina 22 Pagina 28 Pagina 52

Vast • • • •

Draai-kip Z / V Z / V Z / V Z / V

Kip voor draai Z / V Z / V Z / V Z / V

Naar binnen draaiend Z / V Z / V Z / V Z / V

Ventilatieklep op aanvraag Z / V

Naar buiten draaiend Z Z

Stolp naar binnen Z / V Z / V

Stolp naar buiten Z

Kip Z / V Z / V Z / V Z / V

Parallel schuif-kip  
(met/zonder dwangbediening)

Z

Taats Z

Wentel Z

Uitzet Z

Uitzetzak V

Schuine/ronde boog Z / V Z / V

Bovenlicht Z / V Z / V

Raamdeur naar binnen  
   - 1 vleugel, drempelloze toegang

Z

   - 2 vleugels, drempelloze toegang Z

Raamdeur naar buiten 
   - 1 vleugel, drempelloze toegang

Z

   - 2 vleugels, drempelloze toegang Z

Z = zichtbaar beslag

V = verborgen beslag

   WICLINE – Overzicht raamsystemen
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WICLINE
115 AFS

WICLINE
95

WICLINE
75 TOP

WICLINE
75 evo / 65 evo

WICLINE
65N

Veiligheid van personen 
en goederen

Inbraakwerendheid RC 3 RC 3 RC 3

Kogelwerendheid FB 4 FB 4

Brandwerendheid/rookwerendheid (RS) EI 30

Prestatiewaarden bouwfysica 
en gebruiksvriendelijkheid

Thermische isolatie W/(m²K) 0,95 - 1,3 0,68 - 0,91 0,79 - 1,3
1,4 - 1,9 (65) 
1,2 - 1,8 (75)

Akoestische isolatie (dB) 50 46 47 46 / 47

Drempelloze toegang • •

Bedieningskracht CL 1 CL 1 CL 1 CL 1 CL 1

Testcycli 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Design en optiek

Paneel

Maximale afmetingen/vleugel B x H 1300 x 2250 1400 x 1800 1600 x 2500 1600 x 2500 1300 x 1700

Topprestaties

Luchtdichtheid CL 4 CL 4 CL 4 CL 4 CL 4

Waterdichtheid E 1200 E 1050 E 1050 E 1050 E 1050

Windweerstand C5 / B5 C5 / B5 C5 / B5 C5 / B5 C5 / B5

Vullingsdikte (mm) 10 - 58 50 60 50 / 60 50

Gewicht per vleugel (kg) 200 200 200 200 100
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Cradle-to-Cradle (C2C)

WICONA heeft het Zilveren Cradle-to-Cradle (C2C) certificaat 
ontvangen voor de WICLINE 75 / 65 raamseries. Dit certificaat 
wordt uitgereikt door het Cradle-to-Cradle Products Innovation 
Institute, een non-profit organisatie in San Francisco (USA). De 
procedure die aan de certificering voorafgaat, leidt de ontwerper 
en de fabrikant via permanente productoptimalisatie naar een 
combinatie van ambitieus design, technische kwaliteit en hoogste 
ecologische normen. Om in aanmerking te komen voor één van 
de vijf certificeringsniveaus (van Basic tot Platinum), moet een 
product voldoen aan de minimumvereisten van het respectieve 
niveau in volgende vijf categorieën: Materialen, Materiaalkringloop, 
Hernieuwbare energieën en klimaat, Waterbeheer en Sociale 
verantwoording. (http://www.c2ccertified.org) 

Openingsbegrenzers

De nieuwe modulaire openingsbegrenzer van WICONA is een 
aanvulling op het raamassortiment en biedt een verscheidenheid 
aan opties – van bescherming tegen beschadiging van de vleugel, 
beslag of dagkant, tot het beperken van de openingsbreedte 
ter bescherming tegen ongewenste doorgang. De modulaire 
openingsbegrenzer wordt gekenmerkt door een eindstandblokkering 
en, afhankelijk van het model, een instelbare rem, instelbare 
openingsbreedte en een slot voor het volledig openen van de 
vleugel voor onderhoud en reiniging. 

ZILVER

Gegarandeerde prestaties

Gecertificeerde, kwalitatief hoogwaardige profielen

Elk gebouw is uniek. En elk raam moet aan zeer specifieke 
gebruikseisen voldoen. WICLINE ramen van WICONA zijn exact 
volgens dit prestatieprofiel ontwikkeld. Een hoge mate van flexibiliteit 
in het beslag en de toebehoren maakt het mogelijk om de ramen 
optimaal aan te passen aan elke gebouwsituatie.

Alle functionele onderdelen maken integraal deel uit van het 
WICLINE assortiment. Alle elementen zijn ontwikkeld en getest 
om volledig te voldoen aan de hoge prestatie- en kwaliteitsnormen 
van WICONA.

 � Ponsbewerkingen met WICPRO meervoudige en handmatige 
ponsen

 � Gepatenteerde hoekverbindingstechniek met gecontroleerde 
eenzijdige lijminjectie

 � Rationele montage van het beslag door middel 
van DPS (Direct Positioning System)

 � Volumineuze middendichting in 
drie montagevarianten
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WICLINE staat voor maximale efficiëntie, procesbeheersing en 
betrouwbare resultaten. Jarenlange praktijkervaring vormt de basis 
voor dit hoge niveau.

Innovatieve technologie met hoge praktijkefficiëntie dankzij 
volgende kenmerken:

 � Vereenvoudigde logistiek en kortere opslagtijden door identieke 
onderdelen (WICONA Unisys)

 � Vereenvoudigde planning, bestelling en wijziging van orders 
tot zelfs kort voor de montage

 � Hogere procesbeheersing door identieke verwerkingsstappen
 � Kortere productietijden door geoptimaliseerde processen

Deze concurrentievoordelen zijn niet toevallig: wij ontwikkelen, 
testen en leveren alle gereedschappen en toebehoren volgens de 
hoge kwaliteitsnormen die u van WICONA gewend bent.

In detail zijn deze:

 � Krachtige en bestendige meervoudige ponsopties voor elke 
serie, inclusief gebruiksaanwijzingen in overeenstemming met de 
voorschriften betreffende veiligheid en gezondheid op het werk

 � Hoogwaardig, betrouwbaar en aangepast klein gereedschap
 � Geteste onderhoudsproducten die van installatieaccessoires een 
langetermijninvestering maken

Geoptimaliseerde productie 

 � Een Low-Emission film reflecteert effectief 
thermische straling

 � Het Low-Transmission isolatiemateriaal 
vermindert de warmtegeleiding in het profiel

 � De Low-Convection isolatielamellen beperken 
warmteverliezen door convectie tot een minimum

Low-Emission-film

Low-Transmission- 
isolatiemateriaal

Low-Convection- 
isolatielamellen

ETC Intelligence® maakt conventionele isolatie-inzetstukken 
overbodig. Deze exclusieve technologie levert topprestaties dankzij 
een intelligente mix van materialen in de thermische zone van het 
profiel. De gepatenteerde ETC Intelligence® technologie bestaat uit 
drie unieke onderdelen: 

Energie-efficiëntie opnieuw gedefinieerd - ETC Intelligence®

Gegarandeerde prestaties



De verschillende uitvoeringen van de WICLINE aluminium 
ramen en raamdeuren maken het mogelijk om alle 
architectonische uitdagingen aan te gaan, vooral op het 
gebied van afmetingen, en voldoen tegelijkertijd aan de 
hoogste technische eisen. De WICLINE serie biedt een 
uitgebreid en evenwichtig assortiment van hoogwaardige 
oplossingen. Talrijke oplossingen zijn beschikbaar om een 

perfect gecoördineerd antwoord te kunnen bieden op de 
verschillende eisen: WICLINE 75 MAX, WICLINE 115 AFS, 
WICLINE 95, WICLINE 75 TOP, WICLINE 75 evo / 65 evo 
en WICLINE 65N. De keuze is afhankelijk van de gewenste 
prestaties: dankzij deze verscheidenheid kunnen onze 
deskundige partners uit de metaal- en gevelbouw zelfs de 
meest veeleisende klanten een geschikte oplossing bieden. 

WICLINE 
Oplossingen van topkwaliteit
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Elk van deze oplossingen maakt gebruik van dezelfde 
technologische basis, die 100% getest en bewezen is. De 
aluminium profielseries van WICONA zijn onderling volledig 
compatibel. Ze worden allemaal volgens hetzelfde efficiënte, 
uniforme en geoptimaliseerde productieproces vervaardigd.  

Dit resulteert in een maximale procesbeheersing - dankzij 
montageproducten die integraal deel uitmaken van het 
concept en een perfect en berekenbaar resultaat garanderen 
op de bouwwerf.
 
Technologie ontwikkelen die in alle configuraties topprestaties 
garandeert, dat is onze specialiteit: “Technologie voor ideeën.”
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WICLINE 75 MAX
Verborgen vleugel, verborgen handgreep

De perfecte oplossing voor administratieve, residentiële 
en prestigieuze gebouwen.

Op het gebied van ramen en gevels staan architecten   voor tal 
van uitdagingen. Een harmonieus ontwerp, meer transparantie 
en duurzaamheid – al deze eigenschappen kunnen worden 
geïntegreerd in één enkel aluminium raamsysteem: WICLINE 
75 MAX, een innovatieve oplossing gericht op de toekomst. 
WICLINE 75 MAX is gebaseerd op de WICLINE 75-serie, 
die in Duitsland werd ontwikkeld. Deze laatste heeft haar 
kwaliteit al vele jaren bewezen en wordt wereldwijd toegepast.  

“MAX“ drukt via het drievoudige spectrum van systeemprestaties 
zijn maximaal innovatieve potentieel uit: qua ontwerp met zijn 
homogene uitstraling, qua transparantie met zijn optimale 
lichtinval en wat betreft milieuverantwoordelijkheid met zijn hoge 
recyclingpercentage.
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Het verborgen beslag zorgt voor heldere, ononderbroken lijnen, 
zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant van het gebouw. Als 
u naar het raam kijkt, is de handgreep niet zichtbaar. De ingewerkte 
handgreep zorgt voor het homogene aanzicht van het raam, dat 
nog versterkt kan worden door de kleur van de handgreep aan te 
passen aan die van het raam.

De stad van de toekomst ontwikkelen betekent ook kleuraccenten 
toevoegen om het individuele karakter van het gebouw te 
benadrukken. Het WICONA-kleurenconcept maakt het mogelijk om 
met exclusieve kleuren geïndividualiseerde oplossingen te creëren.

Maximaal design.

Verborgen handgreep – uniek design 

 Deze prijs wordt eenmaal per jaar uitgereikt door de oudste ont-
werporganisatie ter wereld, iF International Forum Design GmbH, 
gevestigd in Hannover, Duitsland. De verborgen handgreep kreeg 
ook de Red Dot Award: Product Design 2018. De groep experts 
verleent dit internationaal erkende kwaliteitslabel aan producten die 
opvallen door hun hoge conceptuele kwaliteit. De Red Dot Award 
is één van de meest prestigieuze designprijzen ter wereld, waarmee 
internationale erkenning voor kwaliteit en innovatie wordt getoond.

De handgreep is ingewerkt in het raamprofiel en draagt   zo bij aan 
het homogene uiterlijk van het raam.

De experts van de internationale jury van iF DESIGN AWARD 2018 
en Red Dot Design Award 2018 waren enorm onder de indruk 
van dit innovatieve idee. De iF DESIGN AWARD 2018 werd toe-
gekend in de categorie „Product“, subcategorie „Building Techno-
logy“.

Gesloten stand (0°) Draai opening (90°) Draai-kip opening (180°)
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Slanke, geavanceerde gevels zijn in en staan dan ook bovenaan het 
lijstje van investeerders en opdrachtgevers.

Dankzij de smalle breedte voldoen de WICLINE 75 MAX-
raamprofielen aan deze nieuwe trend. De grote glazen oppervlakken 
bieden meer licht en transformeren de ruimte. Het transparante 
karakter van het WICLINE 75 MAX-raam geeft de gebruikers van 
het gebouw licht en ruimte en een aangenaam gevoel.

De grote glazen oppervlakken worden vooral gebruikt voor hoge en 
smalle ramen, die momenteel in de mode zijn:

met een vooraf gedefinieerde Uw-waarde van 1,0 W/m²K en een 
identieke beglazing, biedt een WICLINE 75 MAX-element van 
0,55 m x 1,8 m een transparantiegraad die tot 56% hoger is dan bij 
een traditioneel raam met een zeer goede Uf-waarde.

Maximale transparantie.

   WICLINE 75 MAX 
Minder is meer!

550.0

18
00

.0

18
00

.0

550.0

WICLINE 75 MAX Traditioneel raam

Maximale duurzaamheid.

Net zoals de andere WICONA-systemen is ook WICLINE 75 MAX 
Cradle to Cradle (C2C) gecertificeerd (zilver). Het C2C-certificaat 
vormt een aanvulling en een alternatief voor bekende certificaten 
in de bouwsector (DGNB, LEED, BREEAM enz.). De criteria 
hebben rechtstreeks betrekking op het product en niet op het hele 
gebouw. De certificering richt zich op de verantwoordelijkheid van 
de fabrikant van het systeem en omvat de gehele productieketen 
en toeleveranciers.

Als u voor de WICLINE 75 MAX-oplossing kiest, profiteert u 
automatisch van de C2C Zilver-certificering, een voordeel dat 
WICONA-partners in staat stelt zich van hun concurrentie te 
onderscheiden en bij te dragen aan het milieu.

Gecertificeerd door de DNV GL Business Assurance AS 
(Noorwegen), maakt het productieproces van WICLINE 75 
MAX raamprofielen gebruik van aluminium met een zeer hoog 
recyclingpercentage. Zelfs de glaslatten van het raam zijn gemaakt 
van gerecyclede materialen.

Om een   echte thermische onderbreking te garanderen, integreert 
WICONA gerecyclede polyamide strips als thermische isolatie in de 
aluminium profielen van het WICLINE 75 MAX-raam.

Dankzij de zeer grote hoeveelheid gerecycled materiaal vermindert 
de WICLINE 75 MAX-oplossing haar milieu-impact aanzienlijk.

ZILVER
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TF

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)

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

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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Ontwikkeld voor toekomstbestendige gebouwen

WICLINE 115 AFS
Het samengesteld raamsysteem

Samengestelde ramen zijn perfect op maat gemaakt voor toepassing 
in de gezondheidssector: ziekenhuizen, klinieken, woonzorgcentra, 
laboratoria, medische onderzoekscentra en alle andere gebouwen 
waar hygiëne en comfort belangrijke vereisten zijn.

Het nieuwe WICLINE 115 AFS samengesteld raamsysteem voldoet 
perfect aan de specifieke eisen van dergelijke gebouwen: hoge 
luchtdichtheid, hoge akoestische en thermische isolatie, volledige 
lichtregeling en vlakke oppervlakken voor doorgedreven hygiëne.

Bovendien is het WICLINE 115 AFS samengesteld raamsysteem 
ideaal voor de bijzondere behoeften van hotels, waar het comfort 
van de gast centraal staat. Wie op reis is, wil zich ontspannen in 
een comfortabele hotelkamer: Rust op elk moment van de dag 
of nacht, een donkere kamer voor wie overdag wil slapen en een 
aangename, constante kamertemperatuur.
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Het samengesteld raamsysteem van WICONA maakt via de plug-
and-play montage een snelle en betrouwbare integratie van het 
gemotoriseerde zonweringssysteem mogelijk in de tussenruimte. 
Beschermd tegen weersomstandigheden en windsnelheden 
maakt WICLINE 115 AFS het weersonafhankelijke gebruik van het 
zonweringssysteem mogelijk – zonder enig esthetisch compromis.

Dankzij de geoptimaliseerde profielgeometrie van WICLINE 115 AFS 
kan de zonwering onzichtbaar geintegreerd worden. Wanneer 
de zonwering gesloten is, zijn alleen de lamellen zichtbaar. 
Het kopprofiel, de geleidingskabels en bodemrails zijn volledig 
geïntegreerd in het profielsysteem. Dit zorgt niet alleen voor een 
homogeen uitzicht - zowel van buitenaf als van binnenuit - maar 
beperkt ook de ongewenste zijdelingse lichtinval tot een minimum.

WICLINE 115 AFS is verkrijgbaar in twee vleugelvarianten. 
Ontwerpers en opdrachtgevers kunnen gebruik maken van een 
vleugel met geïntegreerde zonwering van WICONA die optimale 
prestaties en betrouwbaarheid biedt. Of er kan een vleugel worden 
gebruikt met een universele zonwering. In dat geval kan de klant zelf 
kiezen uit het grote aanbod aan zonweringsystemen op de markt, 
rekening houdend met zijn specifieke wensen.

De buitenvleugel kan afzonderlijk geopend worden waardoor 
het zonweringsysteem makkelijk gereinigd en onderhouden kan 
worden.

Dankzij de gepatenteerde ETC Intelligence® technologie en 
de intelligente materiaalmix kunnen uitstekende thermische 
isolatiewaarden worden bereikt in lijn met de passiefhuisnorm – 
zonder gebruik van conventionele isolatie-inserts. 

WICLINE 115 AFS bereikt Uw-waarden van minder dan 0,80 W/(m²K) 
bij een bouwdiepte van 115  mm en een slanke aanzichtbreedte 
van slechts 125  mm, bij een standaard raamafmeting van 
1.230 mm x 1.480 mm, Ug = 0,6 W/(m²K), psi = 0,031 W/(mK).

Geïntegreerde zonwering – harmonieuze uitstraling

Hoogste energie-efficiëntie

Geoptimaliseerde 
akoestische isolatie

Geïntegreerde 
zonwering

Tussenruimte met 
drukcompensatie

Hoogste 
comfort
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   WICLINE 115 AFS 
De oplossing voor de hoogste eisen

In het bovenprofiel van het raam wordt een geïntegreerde 
geperforeerde glaslat met verborgen roestvrijstalen filter toegepast 
– een echte innovatie van WICONA die de beschermende functie 
en het gebruikscomfort van dit samengesteld raamsysteem in veel 
opzichten aanzienlijk verhoogt.

De geïntegreerde geperforeerde glaslat met verborgen 
roestvrijstalen filter biedt bescherming tegen vuil en insecten en 
maakt drukcompensatie tussen de lucht in de tussenruimte en de 
buitenlucht mogelijk. Dit voorkomt niet alleen oververhitting van de 
tussenruimte, maar vermindert ook aanzienlijk de vochtaanvoer, 
met een positief effect op de condensorming als gevolg.

Het nieuwe samengesteld raamsysteem WICLINE 115 AFS 
werd uitvoerig, onder reële omstandigheden en in verschillende 
klimaatzones getest en geoptimaliseerd om condensaatvorming te 
minimaliseren. Het resultaat is overtuigend: de condensaatvorming 
wordt tot een minimum beperkt – dit werd officieel bevestigd door 
het erkende testinstituut CSTB (Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment) in Frankrijk.

Dit maakt het verschil met conventionele samengestelde 
raamsystemen. 
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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)

TF

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 op-
lossing 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 ingre-
pen.
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Het aluminium raamsysteem WICLINE 95

WICLINE 95 biedt architecten, ontwerpers en constructeurs 
een uitstekende energie-efficiëntie en maximale flexibiliteit in het 
ontwerp- en productieproces.

WICLINE 95 voldoet als één van de eerste aluminium raamsystemen 
zonder conventionele isolatie-inserts in de thermische zone,  aan 
de strenge criteria van het gerenommeerde Dr. Feist Passiefhuis-
instituut en wordt als bijzonder energie-efficiënt geclassificeerd - 
met een bouwdiepte van 95 mm en een slanke aanzichtbreedte van 
slechts 125  mm. De U-waarden van het WICONA-raamsysteem 
kunnen variëren naargelang de project- en toepassingseisen.

WICLINE 95 is het systeem bij uitstek voor projecten met de 
hoogste architectonische en energetische eisen, bijvoorbeeld 
bij de renovatie van bestaande gebouwen of nieuwbouw van 
particuliere woningen in het hogere segment.

Passiefhuiscertificering voor de allerhoogste vereisten

Met een bouwdiepte van 95 mm en een aanzichtbreedte van 125 mm 
bereikt  WICLINE 95 Uw- resp. Uf-waarden van 0,80  W/(m2K)* – 
bevestigd door het Dr. Feist Passiefhuisinstituut. 

Daarmee staat het WICONA-raamsysteem bovenaan de lijst 
van gecertificeerde aluminium raamsystemen. Wat WICLINE 95 
onderscheidt van andere raamsystemen: De uitstekende thermische 
isolatiewaarden worden voor de meeste toepassingen zonder 
conventionele isolatie-inserts bereikt.

Met deze innovatieve aanpak heeft WICONA opnieuw zijn 
innovatieve leiderschap onder de aluminium systeem leveranciers 
bewezen en biedt het architecten maximale flexibiliteit. WICONA-
partners profiteren hiervan - degelijk, efficiënt en duurzaam.

*ramen 1230 x 1480 mm (B x H), driedubbele beglazing met kunststof afstandshouder

WICLINE 95 
Efficiënt in alle opzichten
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 � Een Low-Emission film reflecteert effectief 
thermische straling

 � Het Low-Transmission isolatiemateriaal 
vermindert de warmtegeleiding in het profiel

 � De Low-Convection isolatielamellen beperken 
warmteverliezen door convectie tot een minimum

ETC Intelligence® maakt conventionele isolatie-inserts overbodig. 
Deze exclusieve technologie biedt eersteklas prestaties door een 
intelligente mix van materialen in de thermische zone van het 
systeem. De gepatenteerde ETC Intelligence® technologie bestaat 
uit drie unieke onderdelen: 

WICLINE 95 – efficiëntie met ETC Intelligence®

Flexibele productie dankzij het uitgekiende modulaire principe

Ook constructeurs profiteren van deze modulariteit en flexibiliteit. 
WICLINE 95 steunt op de intelligente WICONA Unisys-aanpak: 
Voor dit nieuwe raamsysteem worden voornamelijk onderdelen van 
de gevestigde productseries WICLINE 65 en 75 gebruikt.

Bovendien kan de hoofdisolator eenvoudig worden gemonteerd met 
behulp van de klemtechnologie, waarbij hetbeslag in willekeurige 
volgorde kan worden gemonteerd door middel van het Direct 
Positioning System (DPS).

Voor constructeurs betekent dit aanzienlijke kostenbesparingen 
door lagere investerings- en voorraadkosten alsook een snellere en 
eenvoudigere montage.

Flexibiliteit dankzij adaptieve U-waarden

Met WICLINE 95 kiezen architecten voor een raamsysteem 
waarvan de U-waarden specifiek aan de vereisten van het project 
kunnen worden aangepast. Op deze manier worden alleen die 
kosten gemaakt die nodig zijn om aan de gespecificeerde waarden 
te voldoen.

De afzonderlijke onderdelen van het raamsysteem, bijvoorbeeld op 
het gebied van thermische isolatie, zijn modulair opgebouwd en 
kunnen bijgevolg aan de individuele project- of toepassingseisen 
worden aangepast. Afhankelijk van welke specifieke U-waarde 
gewenst is, worden bepaalde elementen wel of niet voorzien. 
Deze aanpassingen hebben weinig of geen invloed op 
de verdere verwerking van het betreffende raamsysteem.
WICONA-partners besparen zo tijd, moeite en kosten in het 
ontwerp- en productieproces.

Maximale flexibiliteit in 
planning en uitvoering

Hoogste energie-efficiëntie 
met een slanke aanzicht- 
breedte van 125 mm

Gecertificeerd door het 
Dr. Feist Passiefhuisinstituut

Adaptieve U-waarden 
besparen kosten en moeite

Profiteer van dit uitstekende aluminium 
raamsysteem zonder conventionele isola-
tie-inserts in de thermische zone, waarmee 
de klasse phB certificering voor passiefhui-
zen wordt bereikt.

WICLINE 95 – perfect voor individuele eisen
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   WICLINE 95 
Gecertificeerd modulair principe voor passiefhuizen
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WICLINE 95 voldoet aan de strenge vereisten van het Dr. Feist 
Passiefhuisinstituut in Darmstadt en biedt door het intelligente 
modulaire principe maximale flexibiliteit bij de projectplanning.

De Thermoframe Isolator zit bij WICLINE 95 binnen in het raam 
en kan als vleugelraam verwerkt worden alsook gemakkelijk 
gemonteerd dankzij de intelligente klemtechnologie. Dit maakt een 
adaptieve Uf-waarde van het raam mogelijk.

Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving:
 � Sterk thermisch geïsoleerd meerkamersysteem met ETC 
Intelligence® technologie, gecertificeerd voor passiefhuizen 
volgens efficiëntieklasse phB.

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

 � Vullingsdiktes tot 55 mm

Thermische isolatie:
 � Uf-waarden van 0,68 tot 0,91 W/(m²K) voor vaste begla-
zing met een buitenaanzichtbreedte van 65 tot 180 mm

 � Uf-waarden van 0,75 tot 0,88 W/(m²K) voor kader-/vleu-
gel-combinaties met een buitenaanzichtbreedte van 105 
tot 260 mm

 � Passiefhuis efficiëntieklasse phB, 
Uw en Uf = 0,80 W/(m²K) bij een aanzichtbreedte van 
slechts 125 mm en een bouwdiepte van 95 mm

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: tot 160 kg
 - Zichtbare scharnieren: tot 160 kg

 � Max. vleugelafmetingen (B x H): tot 1300 mm x 2250 mm 
 � Naar keuze met openingsbegrenzer

Systeemcombinaties:
 � Met inklemprofielen volledig integreerbaar in 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

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens  
ISO 9001:2008



24

WICLINE 75 TOP 
Ideeën worden werkelijkheid
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 � Een Low-Emission film reflecteert effectief 
thermische straling

 � Het Low-Transmission isolatiemateriaal 
vermindert de warmtegeleiding in het profiel

 � De Low-Convection isolatielamellen beperken 
warmteverliezen door convectie tot een minimum

Het aluminium raamsysteem WICLINE 75 TOP

Slank, esthetisch design of eersteklas energie-efficiëntie? Met 
WICLINE 75 TOP hoeven architecten, planologen en constructeurs 
niet langer een compromis te kiezen, want dit unieke raamsysteem 
combineert beide: design en energie-efficiëntie. 

WICLINE 75 TOP is een thermisch sterk isolerend raamsysteem 
met prestatiewaarden die voldoen aan de passiefhuisnorm – in 
combinatie met het slanke aanzicht van een 75 mm raamsysteem.

Profiteer van echte innovatie – als eerste!

WICONA bewijst nogmaals haar innovatieve leiderschap en is één 
van de eerste leveranciers van aluminium systemen in Europa die 
een raamsysteem aanbiedt dat een bouwdiepte van amper 75 mm 
combineert met UW-waarden onder 0,80 W/(m2K)*.

Compromisloos plannen en ontwerpen

Energie-efficiëntie opnieuw gedefinieerd

Dankzij de gepatenteerde ETC Intelligence® technologie, kunnen 
raamconstructies met een bouwdiepte van amper 75 mm worden 
gerealiseerd volgens de passiefhuisnormen.

Conventionele isolatie-inserts zijn voor de meeste toepassingen 
niet langer nodig. In plaats daarvan wordt de uitstekende energie-
efficiëntie bereikt door een nieuwe, intelligente materiaalmix in de 
thermische zone van het systeem.

ETC Intelligence® – een unieke innovatie:

De grootst mogelijke 
designvrijheid

Eenvoudige montage 
en uitstekende kwaliteit

Smal en flexibel 
profielsysteem

Uitstekende thermische isolatie 
bij een bouwdiepte van 75 mm

Profiteer van dit uitstekende aluminium 
raamsysteem met een bouwdiepte 
van 75 mm en Uw-waarden die aan 
de passiefhuisnorm voldoen – zonder 
conventionele isolatie-inserts.

WICLINE 75 TOP  
Het eerste raamsysteem met ETC Intelligence®

  T  = Thermisch sterk isolerend

  O = Optimale prestaties en vakmanschap

  P  = Passiefhuisnorm

TOP – 3 letters maken het verschil:

WICLINE 75 TOP is daarmee één van de eerste aluminium 
raamsystemen met een bouwdiepte van slechts 75  mm en 
thermische isolatiewaarden die voldoen aan de passiefhuisnorm. De 
WICONA-partners profiteren van deze technologische voorsprong 
met de grootst mogelijke designvrijheid bij het ontwerp van meer 
complexe raamconstructies – zonder compromissen op het gebied 
van energie-efficiëntie.
 

* Ramen van 1230 x 1480 mm (B x H), driedubbele beglazing met kunststof afstandshouders

Met deze technologie zijn de uitstekende thermische isolatie-
waarden nu ook mogelijk voor 75  mm raamsystemen. Voorheen 
waren die voorbehouden aan systemen met een bouwdiepte van 
90 mm.
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Door de beproefde vorm met een bouwdiepte van 75  mm kan 
het WICONA-raamsysteem zonder wijzigingen in het ontwerp- 
en productieproces worden opgenomen. Dankzij de uitgekiende 
materiaalmix, die bijvoorbeeld conventionele isolatie-inserts 
overbodig maakt, kan zowel bij de aankoop als bij de montage 
worden bespaard.

   WICLINE 75 TOP
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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

OL
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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.

   WICLINE 75 TOP 
Verborgen vleugel
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Bij de variant WICLINE 75 TOP “verborgen vleugel” laat de 
verbeterde verhouding tussen raam- en beglazingsaandeel 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

OL
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WICLINE 75 evo / 65 evo 
Voor individuele eisen

Het verhogen van de energie-efficiëntie van gebouwen is 
wereldwijd één van de belangrijkste technische uitdagingen.
Het is nu mogelijk om gebouwen te realiseren die meer energie 
produceren dan ze verbruiken: gebouwen met een positieve 
energiebalans!

De gebouwschil speelt een sleutelrol in deze prestatie, en een 
zeer vroegtijdige samenwerking tussen de betrokken actoren 
(architecten, ontwerpers, fabrikanten, constructeurs) is cruciaal 
voor een resultaat dat aan de eisen voldoet.

De WICLINE evo-aluminium ramen en deuren hebben een 
bouwdiepte van 65 en 75 mm en zijn ontworpen om deze 
uitdaging aan te gaan, dankzij hun uitzonderlijke thermische 
isolatie en de vele toepassingsmogelijkheden.

Met maximale prestatie-eigenschappen is dit raamsysteem perfect 
afgestemd op alle toekomstige vereisten van de architectuur. 
In Zwitserland werd WICLINE 75 evo als eerste metalen raam 
gecertificeerd als Minergie-P-module.

Bij de ontwikkeling van deze series heeft WICONA bewust 
gekozen voor evolutie in plaats van revolutie. Dat betekent: elk 
onderdeel werd geanalyseerd in samenwerking met klanten en 
partners en geoptimaliseerd voor toepassing in de praktijk.

Het resultaat:

 � Hogere winstgevendheid
 � Veilig productieproces voor gegarandeerde prestaties
 � Eenvoudigere en snellere productie

Dit komt de WICONA-partners en hun klanten ten goede.

De referentietechnologie voor aluminium ramen
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WICLINE 75 evo / 65 evo 
Voor individuele eisen

Innovatie voor meer rendement

 � Gepatenteerde hoekverbindingstechniek met gecontroleerde 
eenzijdige lijminjectie

 � Snelle montage van het beslag door het unieke  
DPS-systeem (Direct Positioning System)

Oplossingen voor alle situaties

 � Alle uitvoeringen, zowel met verborgen als zichtbare vleugel, zijn 
gebaseerd op het WICONA Unisys-principe en kunnen perfect 
in een WICTEC 50 gevel worden geïntegreerd.

 � 2 beslag-opties (verborgen en zichtbaar) die gebruik maken van 
hetzelfde productieschema

Een aanbod dat alle mogelijke uitvoeringen dekt en beschikbaar is 
met een bouwdiepte van 65 en 75 mm; met talrijke opties die een 
echte aanpassing aan de specifieke behoeften van elke bouwwerf 
mogelijk maken.

WICONA heeft het Zilveren Cradle-to-Cradle 
(C2C) certificaat ontvangen voor de WICLI-
NE 75 / 65 raamserie. Dit wordt uitgereikt 
door het Cradle-to-Cradle (C2C) Products 
Innovation Institute, een non-profit organi-
satie gevestigd in San Francisco (USA).

WICONA was één van de eerste aluminium systeemleveranciers die al 
in 2015 raam-, deur- en gevelprofielen met thermische isolatiestegen 
van gerecycleerd polyamide uitrustte. De thermische isolatiestegen 
zorgen voor de thermische onderbreking tussen de profielen en 
bestaan voor 100 % uit gerecycleerd materiaal. Dit verbetert de 
eco-balans van de systemen aanzienlijk - zonder afbreuk te doen 
aan de kwaliteit en zonder extra kosten voor de WICONA-klanten.

Het zuivere polyamide-recyclingproduct wordt in een upcycling-
proces zodanig opgewaardeerd dat de materiaaleigenschappen 
direct vergelijkbaar zijn met die van nieuw materiaal. Er worden 
geen polymeermengsels of gemengde recyclaten gebruikt. Het 
product vermindert het verbruik van fossiele grondstoffen met 89%, 
de CO2-uitstoot met 84% en het waterverbruik met 32%.

Deze beslissing heeft een directe invloed op de ecologische 
voetafdruk van WICONA-ramen, omdat het een belangrijk voordeel 
biedt wanneer er conformiteitscertificaten nodig zijn om te voldoen 
aan de normen voor ecologisch bouwen, zoals de LEED- of DGNB-
, Minergie-P-, BBC- en HQE-keurmerken.

In vergelijking met een raam dat geen gerecycleerde polyamide 
gebruikt, heeft een WICLINE 75 evo-venster een milieubalans die 
10% beter is: dit resultaat werd bevestigd door de Environmental 
Product Declaration (EPD). Met het softwarepakket voor 
thermische berekeningen en simulaties, WICTOP Genius, 
kunnen milieuverklaringen voor producten (EPD) gegenereerd 
worden.

Ecologische verantwoordelijkheid

ZILVER

Aanbod afgestemd op 
de milieukeurmerken

Aantrekkelijk design

Milieuverklaring
voor producten 
beschikbaar via 
WICTOP

Geoptimaliseerd 
productieproces
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   WICLINE 75 evo / 65 evo 
Zichtbare vleugel

Met een bouwdiepte van 75 mm bezit WICLINE 75 evo uitstekende 
thermische en bouwtechnische eigenschappen. Dankzij zijn supe-
rieure technische eigenschappen is dit aluminium raam perfect af-
gestemd op alle toekomstige architectuurvereisten. In Zwitserland 
werd WICLINE 75 evo als eerste metalen raam gecertificeerd als 
Minergie-P-module.

Reeds met een bouwdiepte van 65 mm voldoet het systeem aan 
de hoge eisen op vlak van thermische en akoestische isolatie. Daar-
door heeft WICLINE 65 evo een bijzonder voordelige prijs-kwaliteit-
verhouding. Dankzij de sterk ontwikkelde techniek en het omvang-
rijke profielprogramma is het aluminiumraam WICLINE 65 evo de 
perfecte allrounder met veelzijdige toepassingsmogelijkheden.
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Technische kenmerken:

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

 � Vullingsdiktes tot 69 mm (tot 59 mm bij WICLINE 65 evo)

Thermische isolatie:
 � Uf-waarden WICLINE 75 evo: tot 1,2 W/(m²K)
 � Uf-waarden WICLINE 65 evo: tot 1,4 W/(m²K)
 � Uw-waarden WICLINE 75 evo: tot 0,87 W/(m²K) bij 
draairaam, tot 0,72 W/(m²K) bij vast raam, met driedubbel 
glas

 � Uw-waarden WICLINE 65: tot 0,93 W/(m²K) 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 en 
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

OL

70

75

95
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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-waarden: 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 vari-
anten

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

   WICLINE 75 evo / 65 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

OL

65

55

74
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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:

Profieltechniek:
 � 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-waarden: 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 varian-
ten

Compatibel met de deursystemen WICSTYLE 65 evo 
en WICSTYLE 75 evo

Naar buiten draaiend

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

   WICLINE 75 evo / 65 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

97

74.5

85

Naar 
binnen 
draaiend
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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
 � Tweecomponenten-middendichting voor superieure dicht-
heid

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

Dichtingen:
 � Volumineuze middendichting met uitvoering als hoekgevul-
kaniseerd raam

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 75 evo / 65 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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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 75 evo / 65 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

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.

65

159

66 62
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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
 � Voor integratie in stijl-regel-gevels
 � Optioneel met inbouwprofiel

Thermische isolatie:
 � Uf-waarden: tot 1,5 W/(m²K) 
 � Uw-waarden: 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 75 evo / 65 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

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 uitzetzakscharen, 
waarbij de ramen in alle standen kunnen worden vastgezet. Speciale 
raamprofielen voor vrijstaande ramen of geïntegreerde vleugels en 
verschillende schaargroottes zorgen voor een maximale flexibiliteit.

66 38

75

134
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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 75 evo / 65 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
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Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm  
EN 14351-1:2006+A1:2010 en volgens EN 13830

Zie classificatie van de raam- en de gevelseries.

Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving:
 � Sterk thermisch geïsoleerd meerkamersysteem met 
symmetrische opbouw

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

 � Vullingsdiktes 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  
einddemping, 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:
 � Uitzetramen
 � Draairamen
 � Uitzetzakramen

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

1 |

1 | Voorbeeld van verzonken vleugel

2 | Voorbeeld van verborgen vleugel

   WICLINE 75 evo / 65 evo 
Inbouwvleugels 

OL

De ideale combinatie: Stijl-regel-gevels met aluminium 
inbouwvleugels van de serie WICLINE evo.

De flexibele systemen met topprestaties bieden individuele 
oplossingen op het hoogste technische en architectonische niveau,  
aangepast met een ruime keuze aan aanvullende functies.
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Afgeschuinde contouren en een niveauverschuiving door zichtbare 
vleugels verlenen de aluminium raamserie WICLINE evo Klassiek 
design een optische uitstraling die het karakter benadrukt dat in de 
woningbouw vaak wordt nagestreefd. Ideaal voor zowel de nieuw-
bouwsector als energetische renovatieprojecten.

Technische kenmerken:

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

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

 � Vullingsdiktes 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 Klassiek design:
 � Vlakke vleugel in Klassiek design
 � Vleugels en ramen in Klassiek 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 Klassiek design

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

   WICLINE 75 evo / 65 evo 
Klassiek 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

OL
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Perfecte functionaliteit zonder compromissen - dat is 
waar WICONA-veiligheidsramen voor staan. Inbraak- en 
kogelwerendheid, brand- en rookbeveiliging – WICONA 
aluminium profielsystemen zijn perfect afgestemd op de 
wettelijke eisen en voldoen aan de geldende normen. 
Constructieve oplossingen met kwaliteitsproducten en 
intelligente innovaties bieden de klant maximaal voordeel op 

vlak van veiligheid. De modulaire opbouw van de WICLINE-
raamsystemen biedt ook op het gebied van veiligheidstechniek  
configuraties op maat voor elke gebouwsituatie en alle 
prestatieniveaus. Eenvoudig te combineren met WICTEC-
gevel- en WICSTYLE-deursystemen.

Veiligheidsoplossingen 
op maat
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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.

   WICLINE 
Inbraakwerende ramen
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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 vervangen 
door de klassen RC1N tot RC3 die niet identiek zijn aan 
de vroegere klassen WK1 tot WK3, omdat de testvereisten 
gewijzigd zijn.

Testresultaten van de WICONA-series:
 � 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/
classificaties:

WICLINE 65 evo / 75 evo / 
75 TOP 
Draai-/ draaikip-/ kip-/ kip-
voor-draai/ stolp

RC1N, RC2N, RC2, RC3

WICLINE 65 evo / 75 evo 
Bovenlicht

RC1N, RC2N, RC2, RC3

WICLINE 65 evo / 75 evo 
Verborgen vleugel

RC1N, RC2N, RC2, RC3

WICLINE 65 evo / 75 evo 
Klassiek design

RC1N, RC2N, RC2, RC3

WICLINE 95 
Draai-/ draaikip-/ kip-/ kip-
voor-draai / bovenlicht

RC1N, RC2N, RC2, RC3

WICLINE 75 evo RC2

WICLINE 75 evo RC3

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

Zie de classificaties van de betreffende WICLINE evo-series.
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   WICLINE 
Kogelwerende ramen



47

118

75
21

78

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 hier-
op. Deze componenten zijn beschikbaar in de “kogelwerende” ver-
sie, 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.

Technische kenmerken:

Kogelwerendheid volgens de norm EN 1522:
 � De nieuwe WICLINE 65 evo en WICLINE 75 evo raamse-
ries 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

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

Zie de classificaties van de betreffende WICLINE evo-series.
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   WICLINE 75FP 
Brandwerende ramen
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Met de nieuwe WICLINE 75FP-reeks vervolledigt WICONA het as-
sortiment brandwerende ramen. De constructie is volledig geba-
seerd 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 brandwe-
rende stijl-regel-gevel WICTEC 50 FP.

Technische kenmerken:

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

 � Uitvoering in de brandwerendheidsklassen EI2 30 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-regel-
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

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

EI30
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De beproefde series voor 
speciale vereisten
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   WICLINE 75 evo 
Ventilatieklep

Met een sterk thermisch isolerende aluminium vleugel, zorgt 
WICONA voor modern geveldesign: smalle en hoge ventilatie-
elementen en grote vaste raampartijen. 

WICLINE combineert zo modern design met natuurlijke ventilatie – 
flexibel, gebruiksvriendelijk en economisch.
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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 dichtheid
 � 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, RC2

WICLINE 75 evo ventilatieklep 180

WICLINE 75 evo ventilatieklep 250 
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   WICLINE 90SG 
Inbouwvleugels met Structural Glazing 
Uitzetzakramen / Parallelle uitzetramen

Als attractieve aanvulling voor gevels zorgt het openingselement 
WICLINE 90SG in structurele beglazing voor een efficiënte ventila-
tie, indien gewenst ook volautomatisch. Dit volledig glazen raam is 
als uitzetzakraam of als parallel uitzetraam verkrijgbaar.
 
Het kan geïntegreerd worden in de glasgevel met structurele be-
glazing, WICTEC 50SG, of de WICTEC stijl-regel-gevels. Voor een 
optimale thermische isolatie kan WICLINE 90SG worden voorzien 
met dubbel of driedubbel glas. Het gebruik van standaardglas zon-
der verspringende rand zorgt voor een prijs- en veiligheidsvoordeel.
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Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm 
EN 14351-1:2006+A1:2010

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: Klasse 3

Draagvermogen van 
veiligheidsvoorzieningen:

Voldaan

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 9001:2008

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 14001
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   WICLINE 65N 
Niet-geïsoleerd raam

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

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

OL
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WICLINE 215 - Hybride ramen met dubbele geveltechniek 
project-specifieke oplossing die individueel aan de betreffende gebouwsituatie kan worden aangepast.



Laten we samen vorm geven 
aan de stad van morgen

Sinds 2008 woont volgens de Verenigde Naties de helft van de we-
reldbevolking in steden. Sommige daarvan zijn in enkele decennia 
uitgegroeid tot wereldsteden. 36 ervan tellen nu meer dan 10 mil-
joen inwoners.

In 2020 zal 80% van de Europeanen in stedelijke gebieden wonen. 
Tegen 2050 zal twee derden (met name 70%) van alle mensen in 
een stad wonen. En 2050 is niet meer zo ver af.

Die nieuwe bevolkingsdichtheid geeft ons een gigantische uitdaging 
- hoe kunnen we in die omstandigheden succesvol samenleven? - 
maar ook andere factoren hebben een directe invloed op het uiterst 
complexe systeem dat we ‘de stad’ noemen. Klimaatverandering, 
uitputting van natuurlijke hulpbronnen, te beginnen met fossiele 
brandstoffen en water, verminderende beschikbaarheid van bouw-
grond, de digitale revolutie, nieuwe leefwijzen, ... Het zijn allemaal 
beperkingen en opportuniteiten, en ze dwingen ons om onze ste-
den te overdenken. Maar het belangrijkste is wel dat we moeten be-
palen en opnieuw moeten verzinnen hoe we met de stad omgaan, 
en nog het meest hoe we met elkaar omgaan. Hoe we omgaan met 
een nieuw type urbanisatie.

Er is een nieuwe orde, en een schat aan mogelijke oplossingen. 
De voorbije jaren hebben heel wat mensen zich een intelligente, 
interactieve stad ingebeeld - de ‘verbonden’ of slimme stad - die 
zich aan onze behoeften aanpast via nieuwe technologieën, in het 
bijzonder informatie en communicatie (NICT’s). Onze wereld is als 
een gigantisch experimenteel laboratorium, met nieuwe manieren 
om dingen te doen en nieuwe modellen voor stadsontwikkeling die 
overal verschijnen. Ze zijn allemaal gericht op een ‘duurzamere’ 
stad, waar economische, sociale en ecologische aspecten hand in 
hand gaan en waarbij centrale doelen gesteld worden: een verstan-
dig gebruik van hulpbronnen, burgers centraal in de planning, een 
systemische benadering van de stad.

De stad van de toekomst moet zich als een echt ‘ecosysteem’ aan-
passen aan waar ze zich op de planeet ontwikkelt, zoals vereist 
door de uiteenlopende klimatologische omstandigheden. Ook ar-
chitectuur moet zich aanpassen en tegelijk voldoen aan de vereis-
ten van de nieuwe speler van de nieuwe stad: de burger-gebruiker. 
Met de komst van nieuwe generaties - onder leiding van de ‘Mil-
lenniumgeneratie’, de beruchte ‘Generatie Y’ - worden collectieve 
intelligentie en kruisbestuiving voor het voetlicht gebracht.



Laten we samen vorm geven 
aan de stad van morgen

Het ‘samen’-tijdperk staat voor de deur: samenwerken aan de re-
alisatie van een gemeenschappelijke doelstelling, samenwerken 
aan de realisatie van individuele doelstellingen, co-creatie, ge-
meenschap, gebaseerd op innovatieve vormen van joint ventures 
en stadsontwerp, waarbij alle belanghebbenden hun rol spelen.

Wat zal de architectuur van morgen in dit verband te bieden heb-
ben? Hoewel het algemeen aanvaard lijkt dat de architectuur van de 
toekomst een evenwicht zal bieden tussen man-made engineering 
en alle wetenschap en spitsvondigheid van de natuur, werden alle 
traditionele benaderingen van ontwerp en planning van tafel ge-
veegd. Building Information Modelling (BIM) heeft nu al voor een 
revolutie gezorgd in de manier waarop gebouwen, infrastructuur 
en technische netwerken worden gepland, ontworpen, gemaakt 
en beheerd. Andere opkomende trends zullen steeds meer invloed 
uitoefenen, elk met nieuwe mogelijkheden:

de circulaire economie, stadslandbouw, bionica, biomimetica en 
biomorfisme, slimme netwerken enz.

Wanneer dat gebeurt, zal het ontwerpen van de gebouwen van 
morgen zowel een echte uitdaging als een fascinerende onderne-
ming zijn.

We zijn er klaar voor!
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www.wicona.com By

België
Hydro Building Systems Belgium NV

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

Building Systems blijft zijn systemen ontwikkelen en behoudt zich het recht voor om 
zowel dit document als aanverwante technische gegevens zonder voorafgaande 
kennisgeving te wijzigen. Raadpleeg uw lokaal kantoor van Building Systems voor de 
meest recente informatie.


