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Gewoon dichter bij de natuur



Gewoon dichter bij de natuur

WICONA presenteert een nieuwe generatie aluminium 
schuiframen en -deuren met uitstekende prestaties op vlak 
van thermische isolatie en uitzonderlijke afmetingen voor al 
uw projecten. Met deze profielsystemen brengt u ‘buiten’ 

binnen in woonkamers of veranda's. Afhankelijk van uw 
wensen en de structurele en ruimtelijke mogelijkheden biedt 
WICSLIDE een passende en functionele oplossing voor alle 
toepassingsdomeinen.
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Beschikbaarheid van alle 
configuraties

Topprestaties

Aantrekkelijk 
design

Geoptimaliseerd 
productieproces

Alle elementen zijn getest en 
goedgekeurd voor gebruik door 
onze ontwikkelaars. Zo kunt u 
vertrouwen op de gegarandeer-
de prestaties van de WICSLIDE 
schuifsystemen.

WICSLIDE – in één oogopslag 

Toepassingen

Doorslaggevende criteria

Betrouwbaarder

 �  Minder onderdelen en bewerkingen, dus meer accurate 
verwerking

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

 � Prefabricage van het beslag

Productievriendelijker

 �  Geïntegreerd concept voor ponsbewerkingen met WICPRO 
meervoudige of handmatige ponsen

 � Weldoordachte ontwikkeling van onderdelen voor 
geoptimaliseerde productieprocessen

Verschillende uitvoeringen:

 � Hef-schuifdeuren, -ramen
 � Schuifdeuren, -ramen
 � Twee en drie rails
 � Combinaties met vaste ramen 
 � Vouw-schuifdeuren

Visueel aantrekkelijker

 �  De handgrepen kunnen gelakt worden en bieden zo nog meer 
designvrijheid

 �  Grote vleugelafmetingen en -gewichten zijn eenvoudig te 
implementeren

 � Slanke profielen voor elegante constructies 

Ecologisch verantwoorder

 � Aluminium is bijna volledig recycleerbaar
 �  68 % van de energie voor de aluminiumproductie van WICONA-
profielen is afkomstig van waterkracht

 �  Ontwikkeling met Eco-Design: bijv. hogere isolatie- 
en statische waarden bij een lager materiaalgehalte

Sneller

 � Gepatenteerde hoekverbindingstechniek met lijminjectie
 � Alle profielbewerkingen kunnen worden geponst

Variabeler

 � Breed gamma profielen voor alle toepassingen
 �  Eenvoudige aanvullende uitrusting (bijv. beglazingen)
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Aluminium schuiframen 
en -deuren
Ontdek in deze brochure schuiframen, -deuren, en deuren 
die tussen twee wanden inschuiven uit de 65  mm-serie of 
hef-schuifelementen met een bouwdiepte van 160 mm. Deze 
oplossingen zijn ontworpen om het energieverlies van de 
gebouwschil tot een minimum te beperken en tegelijkertijd  
grote glaspartijen mogelijk te maken.

Verschillende raam- en vleugelconstructies, talrijke 
vleugelcombinaties, een nieuwe reeks handgrepen en de 
mogelijkheid om alles te combineren met het volledige 
WICONA-raam- en -deurgamma staan u nu ter beschikking.



Het gamma schuifelementen van 65 mm en 160 mm voldoet 
aan de eisen van uw klanten.

Typisch WICONA: Voor zeven van de innovaties die voor 
het WICSLIDE gamma zijn ontwikkeld, werd een patent 
aangevraagd.
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Foto: David Boureau

WICSLIDE 160 
Hef-schuifsysteem
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Het WICSLIDE 160 hef-schuifsysteem is geschikt voor alle 
projecten die grote raampartijen en een uitzonderlijke thermische 
en akoestische isolatie vereisen. Dit hef-schuifsysteem wordt 
gekenmerkt door duidelijke lijnen, ergonomie, kwaliteit, veiligheid, 
eenvoudige bediening en productie.

Door de designgerichte ontwikkeling is het mogelijk om een 
harmonieus aaneengesloten hef-schuifelement te realiseren en 
accenten te leggen in de gevel. De grote afmetingen worden 
onderstreept door de heldere lijnen van een uitgekiend design.

Dankzij de geïntegreerde sluitplaatjes zijn er geen uitstekende delen 
in open positie.

Hoogste energie-efficiëntie
Foto: Stefan Müller-Naumann

Functionaliteit en design

 � Optimale thermische isolatie door de thermische 
onderbreking van 40 mm

 � Kunststof watergootprofiel en afdekprofiel
 � Roestvrijstalen looprail voor een lange levensduur 
en een hoge duurzaamheid

Aantrekkelijke 
design

Hoogste 
comfort

De grootst mogelijke 
designvrijheid

Optimale 
energie-efficiëntie
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  Hef-schuifelementen 
WICSLIDE 160 

Foto: Studio Erick Saillet 

WICSLIDE 160 combineert uitstekende thermische 
isolatiewaarden met maximale functionaliteit en design. Grote 
vleugelafmetingen en duurzame comfortbediening garanderen 
maximale klanttevredenheid. Voorzien van de nieuwste 
technologie en innovatieve productievoordelen is WICSLIDE 160 
een trendsettend hightech-product.
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Technische kenmerken

Constructiebeschrijving: 
 � WICSLIDE 160 is geschikt voor de volgende toepassin-
gen:
 - 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 centra-
le dichting om de dichtheid in elke positie te waarborgen 
(WICONA-patent)

 � Hoge slijtagevastheid door een rvs 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)

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

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
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  Hef-schuifsysteem 
WICSLIDE 160

Hef-schuifraam/-deur met vaste beglazing Hef-schuifraam/-deur

Openingstypes

Toepassingsvoorbeelden Toepassingsvoorbeelden

Hoogte: tot 3,4 m

Lengte: tot 3,24 m

Grote afmetingen
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Vleugeltoebehoren Hef-schuifsysteem

Vergrendelingssystemen

Afdichting bovenaan: 

Balgsysteem (WICONA-patent)

Afdichting onderaan:

Perfecte afdichting naar 
de roestvrijstalen looprail 

Handgrepen: 

Een uitgebreid assortiment handgrepen (met of zonder cilinder) is 
beschikbaar voor alle toepassingen.

Vergrendelingen op de 
vleugel:

Sluitplaat geïntegreerd in het 
(raam)kader, tot 5 vergrende-
lingspunten, toebehoren voor 
inbraakwerendheid klasse RC2.

Vergrendelingen op het 
kader:

Volledig in het kader geïnte-
greerde en verzonken vergren-
delingsonderdelen, voorkomen 
het ongewenst vasthaken van 
kleding.

Loopwagen met geïntegreerde borstel: 

Het rolsysteem met een diameter van 44 mm zorgt voor een 
soepele, stille en duurzame werking - incl. borstel voor het reinigen 
van de roestvrijstalen rail.
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WICSLIDE 65 
schuifsysteem

Het WICSLIDE 65 schuifsysteem combineert op elegante wijze 
grote afmetingen en buitengewone thermische eigenschappen. 
De individueel ontworpen aanpassing wordt ondersteund door 
de vele details, zoals een recht of afgerond vleugeldesign, een 
zichtbare of verborgen waterafvoer.

De talrijke profielcombinaties bieden volop designvrijheid. 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.

Foto: Vitralux
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Het schuifsysteem dat in de wand is geïntegreerd, maakt een 
volledige doorgang mogelijk door de vleugels in een dubbele wand 
te schuiven.

 � Soepele geleiding van het element in de wandstructuur
 � Kader met 88 mm en 141 mm breedte

3 uitvoeringen

 � Zichtbare zijprofielen (standaard)
 � De zijprofielen zijn verborgen achter de dagkanten, de lichtinval 
is dus geoptimaliseerd.

 � Identiek profielaanzicht buiten en binnen door in de 
glassponning ondergebrachte chicanes.

Schuifsysteem geïntegreerd in de wand

Kader

 � Bovenste rail van geanodiseerd aluminium, polyamide of roestvrij 
staal

 � Afdichtingsbrug met geoptimaliseerde dichtheid door lijminjectie
 � Voor renovatie of nieuwbouw
 � Afwerkprofielen voor isolatiepaketten van 100 tot 160 mm

In verstek: 2- en 3-rail

 � Horizontaal en verticaal rechte snede, bouwdiepte 65 mm
 � Rechte snede met uitsparingen
 � Eindkappen in zwart, wit en grijs
 � Geoptimaliseerde lichtinval door smalle profielen
 � Extra profielen voor montage in houten of bakstenen 
constructies

2-rail met rechte snede (straight cut)

Aantrekkelijk 
design

Hoogste 
comfort

De grootst mogelijke 
designvrijheid

Maximale 
lichtinval
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  Schuiframen/-deuren 
WICSLIDE 65

Foto: Hervé Abbadie 
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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)

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

Testresultaten

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

Het WICSLIDE 65 schuifsysteem combineert op elegante wijze gro-
te afmetingen en optimale thermische eigenschappen. Dankzij de 
vele details gebeurt iedere individuele aanpassing op een creatieve 
manier, zoals een recht en afgerond vleugeldesign, een zichtbare of 
een verborgen waterafvoer. Talrijke profielcombinaties bieden volop 
ontwerpvrijheid. 

Testresultaten (schuifsystemen geïntegreerd in de wand)*

Luchtdichtheid: Klasse 4

Waterdichtheid: 7A

Windweerstand: Klasse C3

 Akoestische isolatie: RA,tr = 36 dB
(B x H: 7833 mm x 2196 mm, 
met vleugel 32 mm)

 Thermische isolatie: Uw = 1,5 W/(m²K) 
(24 mm met Ug = 1,1)

* Vleugel 32 mm met afdichting



18

C

M

A

D

H

G3

C

M

A

D

H

G3

  Schuiframen/-deuren 
WICSLIDE 65

Openingstypes

Schuifraam/-deur
Toepassingsvoorbeelden Toepassingsvoorbeelden

Schuifraam/-deur geïntegreerd in de wand

Hoogte: tot 2,5 m

Lengte: tot 2,0 m

Grote afmetingen
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Kleuropties

 � Door middel van het aluminium afdekpro-
fiel kan het oppervlak van de watergoot 
in dezelfde kleur als de raamprofielen 
worden uitgevoerd.

 � Een bicolor uitvoering is mogelijk voor 
een breed gamma kaders en vleugels.

 � Bij bicolor uitvoeringen kan de kleur van 
het aluminium afdekprofiel in de zone 
van de watergoot binnen en buiten vrij 
gekozen worden.

Kleur aan de buitenzijde Kleur aan de binnenzijde

Handgrepen

“Halve maan” handgreep
 � Exclusieve handgreep van 
WICONA

 � Minimalistisch, ergonomisch 
en modern

“Metaal” handgreep
 � Praktisch, esthetisch en 
modern handvat

 � Perfecte harmonie met de 
vleugels in rechte uitvoering

“Marshal” handgreep
 � Handgreep met intuïtieve 
beweging

 � Stang in gelakt aluminium, 
geborsteld aluminium of hout 
(beukenhout, mahoniehout)

“WICONA” handgreep
 � Nieuw, bevestigingssysteem 
onafhankelijk van de slotbe-
huizing

 � Zowel binnen als buiten 
toepasbaar
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  Pullslide schuifsysteem 
WICSLIDE 150 PS
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Ontworpen voor 
verticale woonruimtes

Innovatief systeem

Doordacht ontwerp

Modern 
ontwerp

Uitzonderlijke 
dichtheid

Uitstekende 
akoestische isolatie

Hoogste 
comfort

De toenemende verstedelijking stelt ons voor enorme uitdagingen. Tegen 2050 zal 
meer dan 70 % van de wereldbevolking in steden wonen. Dit leidt onvermijdelijk 
tot hogere grondprijzen en geluidsoverlast. Het resultaat van deze ontwikkeling 
is een verticaliseringsproces in de stedenbouw met combinaties van woon- 
en kantoorruimte, restaurants of vrijetijdsvoorzieningen. Naarmate de hoogte 
van de hoogbouw toeneemt, zijn innovatieve oplossingen nodig voor nieuw 
wooncomfort in open en stille ruimtes. Het royaal vormgegeven WICSLIDE 150 PS 
pullslidesysteem benadrukt de ruimte van het interieur en opent het verder naar 
buiten toe op het terras. De grote glasoppervlakken met uitstekende akoestische 
isolatie zorgt voor een maximale levenskwaliteit in de binnenruimtes.

Naast de toenemende verstedelijking blijft de klimaatverandering met alle 
neveneffecten toenemen en heeft deze een steeds grotere impact op gebouwen. 
WICSLIDE 150 PS is een hybride oplossing omdat het de voordelen van een 
schuifdeur combineert met de eigenschappen van een raam. Het gepatenteerde 
middendichtingssysteem garandeert een optimale waterdichtheid - tot vier keer 
zo hoog als bij conventionele schuifdeuren. Dankzij de hoge thermische isolatie en 
waterdichtheid is het WICSLIDE 150 PS pullslidesysteem dé innovatieve oplossing 
voor de uitdagingen die de klimaatverandering stelt.

WICONA hecht bijzonder veel belang aan het ontwerp van de WICSLIDE 150 PS 
elementen. Heldere, slanke lijnen in combinatie met onzichtbaar beslag 
zorgen voor een evenwichtige esthetische indruk. Speciaal ontwikkeld voor een 
hoog wooncomfort, biedt WICSLIDE 150 PS een innovatieve oplossing met het 
veilige microventilatiesysteem en zorgt het voor een soepele en geluidsarme wer-
king. De profielen worden geëxtrudeerd uit Hydro's CIRCAL 75R aluminium – een 
hoogwaardige aluminiumlegering van minstens 75% gerecycleerd end-of-lifecycle 
aluminium (post-consumer schroot).
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De voordelen van een hybride oplossing

Het WICSLIDE 150 PS pullslidesysteem combineert 
de voordelen van een 

 � WICSLIDE schuifsysteem
 - Grote glazen oppervlakken
 - Beperkte benodigde ruimte aan de binnenzijde
 - Lage drempel

met de voordelen van een

 � WICLINE raamsysteem
 - Uitstekende akoestische isolatie
 - Uitzonderlijke dichtheid
 - Veilige ventilatie
 - Individuele beveiligingsoplossingen

  Pullslide schuifsysteem 
WICSLIDE 150 PS
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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

 � Thermische isolatie:
 - Uw tot: 0,85 W/m²K (Ug = 0,5 W/m²K), 
1 schuifvleugel + vast raam, 3-dubbele beglazing 
B x H = 2300 x 2180 mm

Innovaties

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

 � Hybride systeem met rondom lopende meervoudige 
vergrendeling en gepatenteerd dichtingssysteem tegen 
slagregen.

Software 

 � Geïntegreerd in:
 - WICTOP
 - WIC3D
 - WICACOUSTIC

Gebruiksgemak en drempelvrijheid

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

 � Lage drempel: 15 mm hoogte

Ontwerp 

 � Zichtbare of verborgen vleugels
 � Verborgen beslag
 � Verborgen waterafvoer mogelijk

Grote afmetingen

 � Max. elementafmetingen (B x H): 6000 x 2700 mm
 � Max. vleugelgewicht: 300 kg
 � Glasdikte: tot 52 mm

Openingstypes

1 schuifvleugel + 1 vast raam

2 schuifvleugels + 1 vast raam

Horizontale doorsnede 
1 schuifvleugel + vast raam
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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.


