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WICSTYLE
Een waardige ontvangst
“De eerste indruk bepaalt alles.” In een gebouw valt die eer te 
beurt aan de toegangsdeur. WICSTYLE deuren van WICONA 
verwelkomen bezoekers, gebruikers en gasten van culturele 
centra, gezondheids-, sport- en onderwijsinstellingen, 
kantoorgebouwen en vele andere gebouwtypes – stijlvol en 
waardig.

Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie – WICONA wordt 
al decennialang zeer gewaardeerd om de veelzijdigheid en 
hoge functionaliteit van haar deuren.
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Doorslaggevende criteria

Veiligheid van personen en goederen:

De inbraakwerende uitvoeringen voldoen aan de vereisten van 
klasse RC3, de kogelwerende uitvoeringen aan die van klasse FB4.
Afhankelijk van de configuratie bieden de brandwerendheids-
oplossingen vuur- en brandbeveiliging tot 90 minuten. Voor 
scholen en kinderdagverblijven is een deur met vingerbeveiliging 
beschikbaar.

Gebruiksvriendelijk en toegankelijk

Dankzij de thermische isolatiewaarde van Ud < 0,8 W/(m²K), kunnen 
de deuren toegepast worden in passiefhuizen. De akoestische 
isolatiewaarde bedraagt tot 43 dB. Het WICSTYLE gamma omvat 
bovendien drempelloze oplossingen en kan worden uitgebreid met 
toegangscontrole- en gemotoriseerde systemen.

Design en esthetiek:

WICSTYLE deuren zijn verkrijgbaar in talrijke designvarianten, met 
vleugelafmetingen tot 3 m hoogte. Voor het beslag is er keuze tussen 
gelakte uitvoeringen of roestvrijstalen oppervlaktebehandeling.
De verborgen scharnieren zorgen bovendien voor een stijlvolle, 
harmonieuze uitstraling.

Geoptimaliseerde productie en betrouwbare prestaties: 

De gehele productie kan worden uitgevoerd via een 
bewerkingscentrum of de meervoudige ponsopties van WICONA. 
Het unieke assortiment sloten en beslagen maakt een ultrasnelle 
montage mogelijk. Het innovatieve afdichtingssysteem zorgt 
voor een uitstekende dichtheid. De CE-markering geldt voor alle 
toepassingen en voor een aantal configuraties zijn er certificeringen 
met 1 miljoen cycli beschikbaar.

De toegangsdeur is een essentieel onderdeel van elk gebouw. Geen enkel ander onderdeel moet tegelijkertijd aan zoveel verschillende 
eisen voldoen. Of het nu gaat om grote inkomhallen van administratieve gebouwen of hotels, brandwerende deuren in ziekenhuizen, 
nooduitgangen in scholen, toegangsdeuren voor commerciële of industriële gebouwen, elegante inkomdeuren voor villa's of automatische 
schuifdeuren: met de aluminium WICSTYLE deuren kan voor elke configuratie een oplossing op maat worden gecreëerd. Dankzij de 
modulaire opbouw biedt deze serie technisch perfecte en optisch harmonieuze varianten voor alle toepassingen.

Toepassingen

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 WICSTYLE deuren.

WICSTYLE – in één oogopslag 
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WICSTYLE
65 evo / 75 evo

WICSTYLE 
65

WICSTYLE 
77 FP

WICSTYLE 
65 N

WICSTYLE 
65 ED

Veiligheid van personen 
en goederen

Inbraakwerendheid RC3 RC2 WK2

Kogelwerendheid FB4

Brandwerendheid/rookwerendheid (RS) • •

Vluchtroutes EN 179 / EN 1125 • • • •

Vingerbeveiliging • • • •

Prestatiewaarden bouwfysica 
en gebruiksvriendelijkheid

Thermische isolatie W/(m²K) 1,6 bij Ug 1,1 1,7 bij Ug 1,1 2,0 bij Ug 1,1 1,5

Akoestische isolatie (dB) 43 43

Drempelloze toegang • • • • •

Bedieningskracht Klasse 2 Klasse 2 Klasse 2

Testcycli 500.000 1.000.000 200.000 1.000.000

Design en esthetiek

Paneel • •

Verborgen scharnieren • • •

Maximale afmetingen/vleugel BxH 1400 x 2520 1500 x 2600 1500 x 3000 1400 x 2826 2000 x 3000

Topprestaties

Luchtdichtheid Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4 Klasse 2

Waterdichtheid Klasse 7A Klasse 7A Klasse 6A Klasse 5A

Windweerstand Klasse C2 Klasse C2 Klasse C3 / B3 Klasse B1

Vullingsdikte (mm) 50 / 60 50 49 50 / 34 27

Gewicht per vleugel (kg) 400 150 260 200 150

Openingstypes

Naar buiten openend • • • •

Naar binnen openend • • • •

Uitvoering met vingerbeveiliging • • • •

Pendeldeur • •

Schuifdeur (•) (•) (•) •

Productieproces

Montage opbouwsloten • • •

Rondlopende vleugel • • • •

Vleugels met plint • • •

Opbouwscharnieren • • •

Klemscharnieren • • •

Verborgen scharnieren • •

Roestvrijstalen scharnieren • • • •
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Gegarandeerde prestaties

Regelbaar roestvrijstalen 
scharnier, 3-delig, 200 kg per 
vleugel

Regelbaar scharnier, 3-delig, 
150 kg per vleugel

Verborgen scharnier, 
250 kg per vleugel

Typisch WICONA: Innovatie met rendement

Energie-efficiëntie is het sleutelwoord voor WICSTYLE deuren: WICONA klemscharnieren maken een volledige thermische 
onderbreking mogelijk. Ook het slot draagt hieraan bij met zijn isolerende kunststof pasplaat.

Gecertificeerde, kwalitatief hoogwaardige systemen

Elk gebouw is uniek. En elke deur moet aan zeer speciale 
gebruikseisen voldoen. WICSTYLE deuren van WICONA zijn 
exact volgens dit prestatieprofiel ontwikkeld en kunnen aan elke 
gebouwsituatie worden aangepast.

Handgrepen, scharnieren, sluitingen: al deze accessoires maken 
integraal deel uit van het WICSTYLE gamma. Ze zijn ontwikkeld 
en getest om volledig te voldoen aan de hoge prestatie- en 
kwaliteitseisen van WICONA. 

Naast het standaardaanbod van lakbaar beslag levert WICONA een 
assortiment roestvrijstalen handgrepen, afgestemd op het design 
van de roestvrijstalen scharnieren.

Wanneer speciale veiligheidseisen in acht moeten worden 
genomen kunnen aluminium WICSTYLE deuren worden uitgerust 
met noodopenings- en sluitsystemen alsook met inbraak- en 
kogelwerendheidsystemen die aan alle geldende normen voldoen.

 � 1- en 3-puntssluitingen
 � Elektrische schootplaten
 � Geïntegreerde of opliggende deurdranger
 � Paniekdeur

Flexibiliteit is de sleutel: de krachtige scharniersystemen voor WICSTYLE deuren in één oogopslag

 � Regelbare klemscharnieren,  
2- en 3-delig

 � Regelbare opbouwscharnieren,  
2- en 3-delig

 � Verborgen scharnieren
 � Roestvrijstalen scharnieren,  
3-delig

 � Beslag pendeldeur
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WICSTYLE staat voor maximale efficiëntie, procesbeheersing en 
betrouwbare resultaten. Jarenlange praktijkervaring vormt de basis 
voor dit hoge niveau.

Uw voordeel als constructeur:

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 WICONA 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 de beslagonderdelen 
een langetermijninvestering maken

Professionele prestaties vereisen professioneel gereedschap. Om 
het productieproces van onze partners te optimaliseren, hebben we 
samen met hen de productiestromen en taken bestudeerd.

Het gereedschap dat WICONA vooropstelt voor gebruik in de werk-
plaats, vloeit voort uit deze samenwerking, de praktische ervaring 
van onze partners en de knowhow van onze leveranciers.

De voordelen liggen voor de hand: kostenbesparingen, kortere pro-
ductietijden en volledig beheersbare productieprocessen.

Een voorwaarde voor gegarandeerde topprestaties op alle gebied 
is een optimaal uitgeruste werkplaats en maximale efficiëntie in de 
processen.

Geoptimaliseerde productie 
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De perfect ontworpen WICSTYLE deuren maken configuraties 
mogelijk voor alle denkbare toepassingsgebieden. Ze zijn 
modulair ontworpen en voldoen aan een brede waaier 
esthetische en functionele vereisten. 

Met een WICSTYLE-deur kunt u dus een blijvende eerste 
indruk maken, ongeacht het type gebouw. Verschillende 
uitvoeringen: 1- of 2-vleugels, naar binnen of naar buiten 
openend, vingerbeveiliging, paniekdeur, brandbeveiliging enz. 

Draaideuren
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Harmonieus uitzicht: WICSTYLE draaideuren en WICLINE 
ramen sluiten perfect bij elkaar aan en kunnen bijna 
onzichtbaar in WICTEC gevels worden geïntegreerd.
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Topprestaties op vlak van thermische isolatie, hoge stabiliteit en 
uitgebreide toepassingsmogelijkheden maken van WICSTYLE evo 
de ideale oplossing voor alle eisen van de moderne architectuur - bij 
zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. WICSTYLE evo aluminium 
deuren worden vaak geïnstalleerd in openbare gebouwen vanwege 
hun degelijkheid en functionaliteit. Ze zijn verkrijgbaar met een 
bouwdiepte van 65 en 75 mm, met 1- en 2-vleugels, al dan niet 
automatisch en naar binnen of naar buiten draaiend.

Dankzij de lage drempel, waarvan de duurzaamheid door WICONA 
is getest in een speciaal ontworpen testbank, voldoen de deuren 
aan de criteria voor een toegang voor personen met beperkte 
mobiliteit.

WICSTYLE evo deuren kunnen ook toegepast worden voor 
nooduitgangen.

Kenmerkend is de hoge energie-efficiëntie: Thermische isolatie-
waarden die overeenstemmen met de passiefhuisnorm worden 
bereikt. WICSTYLE evo deuren zijn de eerste deuren op de markt 
met volledige thermische onderbreking in de slotzone.
 
Ze zijn geschikt voor grote afmetingen en ontworpen om 
grote gewichten te dragen, in het bijzonder driedubbele 
beglazing, akoestisch geïsoleerde beglazing en beglazing met 
beveiligingsfuncties.

  Draaideuren met rondlopende vleugel of plint 
WICSTYLE 65 evo / 75 evo
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Technische kenmerken

Constructiebeschrijving:
 � Sterk geïsoleerd meerkamersysteem met symmetrische 
opbouw

 � Voor draaideuren met één of twee vleugels
 � Voor naar binnen en naar buiten draaiende deuren
 � Vullingsdikte: 3 mm tot 60 mm
 � Verschillende drempelprofielen met of zonder thermische 
onderbreking, ook drempelloos

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

 � Thermische isolatie: Ud-waarden: tot 0,8 W/(m²K)

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

Andere uitvoeringen:
 � Pendeldeur
 � Paniekdeur
 � Inbraakwerendheid: klasse RC1N tot RC3
 � Kogelwerendheid: klasse FB4

Alle configuraties van de WICSTYLE 65 evo / 75 evo aluminium 
deuren zijn compatibel met de andere WICONA-series. Ze kunnen 
volledig in de WICTEC-gevel- en WICLINE-raamsystemen worden 
geïntegreerd: aanslagprofielen, afdekstrips, dichtingen, hoekstukken 
en andere basiselementen zijn identiek. Naast optische uniformiteit 
kan dit WICONA Unisys-principe ook worden gebruikt om voorraden 
en productietijden te optimaliseren – een echt pluspunt in termen van 
kostenefficiëntie. Bij de uitvoering met rondlopende vleugel kunnen 
snijverliezen tot een minimum worden beperkt, terwijl de versie met 
plint de slijtage tot een minimum beperkt.

Testresultaten voor productnorm EN 14351-1

Luchtdichtheid: Tot klasse 4

Waterdichtheid: Tot 7A

Windweerstand: Klasse C2

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

Bedieningskracht: Klasse 2

Draagvermogen van
veiligheidsvoorzieningen:

Voldaan

Mechanische sterkte: Klasse 3

Duurzaamheidstest: Klasse 7
500.000 cycli

Schoktest: Klasse 1

Inbraakwerendheid: Klasse RC1N, RC2N, RC2, 
RC3

Kogelwerendheid: Klasse FB4 NS

WICSTYLE 75 evo – Draaideur

Integratie in ramen en gevels



12

  Draaideuren voor intensief gebruik 
WICSTYLE 65

De ingang van administratieve gebouwen of winkelcentra is 
vaak intensief belopen. De deuren moeten bestand zijn tegen de 
overeenkomstige hoge belastingen. WICSTYLE 65 evo voldoet 
perfect aan deze eisen; ze garanderen een lange levensduur en 
hebben een optimale prijs-kwaliteitverhouding.

De WICSTYLE 65 evo deuren voor intensief gebruik kunnen 
probleemloos voorzien worden in gebouwen met verschillende 
verdiepingen.

WICSTYLE aluminium deuren in de uitvoering voor intensief gebruik 
zijn gemaakt met versterkte profielen, zodat grotere afmetingen 
mogelijk zijn. Zo komt de uitvoering met één vleugel overeen met 
twee doorgangseenheden. Deze deuren kunnen worden uitgerust 
met 3-delige scharnieren, waardoor ze extreem duurzaam en 
steeds eenvoudig te bedienen zijn.

Deze WICSTYLE-deur biedt een duurzaamheidsklasse 8 en heeft 
met succes duurzaamheidstests van 1.000.000 cycli doorstaan.
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Integratie in ramen en gevels

De uitvoering voor intensief gebruik is gebaseerd op het succesvolle 
concept van de WICSTYLE evo deuren. De deur voor intensief 
gebruik heeft een bouwdiepte van 67 mm en is volledig compatibel 
met de WICTEC gevel- en WICLINE raamsystemen. Door de 
gemeenschappelijke onderdelen en productiegereedschappen 
dient geen grotere voorraad aangelegd te worden en is er geen 
verlies van productietijd.

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

Luchtdichtheid: Klasse 4

Waterdichtheid: Klasse 7A

Windweerstand: Klasse C2

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

Schoktest: Klasse 3

Mechanische sterkte: Klasse 3

Duurzaamheidstest: Klasse 8 (1 000 000 cycli)

Draagvermogen van 
veiligheidsvoorzieningen:

Voldaan

Bedieningskracht: Klasse 2

Technische kenmerken

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

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

Beslag:
 � Klemscharnier: 
– Max. gewicht 2 scharnieren: 130 kg 
– Max. gewicht 3 scharnieren: 150 kg

 � Maximale afmetingen (B x H): 1500 mm x 2600 mm

WICSTYLE 65 – uitvoering voor intensief gebruik
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 Draaideuren met vingerbeveiliging
 WICSTYLE 65 evo / 75 evo

Bij deuren in scholen, kinderdagverblijven en ook ziekenhuizen is 
het risico op geklemde vingers groot.

De WICSTYLE evo aluminium deur met vingerbeveiliging werd 
speciaal ontwikkeld om alle mogelijke risico’s te voorkomen.

Er wordt gebruik gemaakt van een technisch concept dat alle 
mogelijkheden van vastklemmen tussen kader en vleugel volledig 
uitsluit: de verbindingen laten voldoende ruimte voor de vingers over, 
ongeacht de positie van de twee profielen. De ruimte is voorzien 
van een speciaal ontwikkelde dubbele afdichting als barrière om 
een perfecte functionaliteit en een absoluut veilige werking te 
garanderen.
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Integratie in ramen en gevels

De vingerbeveiliging is ontwikkeld in het aluminium deursysteem 
WICSTYLE evo met bouwdiepte 65 of 75 mm en is volledig 
compatibel met andere oplossingen. Door de gemeenschappelijke 
onderdelen en productiegereedschappen dient geen grotere 
voorraad aangelegd te worden en is er geen verlies van productietijd. 
Zoals alle andere systemen binnen het WICSTYLE-gamma kan 
WICSTYLE evo met behulp van een integratieprofiel in de WICTEC-
gevel worden geïntegreerd.

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

Technische kenmerken

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

 � Conform norm DIN 18650  
(veiligheidsafstand > 25 mm)

 � Sterk geïsoleerd meerkamersysteem met symmetrische 
opbouw

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

 � Verschillende drempelprofielen met of zonder thermische 
onderbreking, ook toegankelijk voor mensen met een 
mobiele beperking (PBM-drempel)

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

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

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

Andere uitvoeringen:
 � Dubbele zwaaideur 
 � Inklemprofiel voor gebruik in stijl-regel-gevelsTestresultaten/CE-markering volgens de productnorm 

EN 14351-1

WICSTYLE 75 evo – Uitvoering met vingerbeveiliging

Luchtdichtheid: Klasse 2

Waterdichtheid: Tot 6A

Windweerstand: Klasse C2

Bedieningskracht: Klasse 2

Draagvermogen van 
veiligheidsvoorzieningen:

Voldaan

Mechanische sterkte: Klasse 3

Duurzaamheidstest: Tot klasse 7 (500.000 cycli)

Schoktest: Klasse 1

Bestandheid tegen  
temperatuurveranderingen:

Tot klasse 2(e) 2(d)

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens ISO 
9001:2008

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens ISO 
14001
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  Aanslagdeuren 
WICSTYLE 75 evo

Deuren moeten veel kunnen. Ze bieden bescherming, zowel 
tegen ongewenste gasten als tegen invloeden van buitenaf. Ze 
bieden bezoekers toegang en moeten daarom uitnodigend zijn en 
harmonieus geïntegreerd in het gebouw.

Met de WICONA toegangsdeursystemen kunnen individuele en 
op maat gemaakte oplossingen voor hoogwaardige aluminium 
toegangsdeuren worden gerealiseerd die overtuigen door 
functionaliteit en uitstraling. Het maakt niet uit of de klant maximale 
veiligheid met kogelwerendheid eist of een tijdloze toegangsdeur wil 
die het onafhankelijke karakter van zijn gebouw onderstreept.

Deuren van WICONA zijn echte multifunctionele elementen en 
eigenlijk het “visitekaartje van het huis”.

Aluminium biedt hier alle voordelen: aantrekkelijke 
oppervlakteafwerking, hightech design handgrepen, combinaties 
met lichtkoepels en zijbeglazing, panelen met glaselementen in 
de meest uiteenlopende designs of panelen, vleugelbekleding aan 
beide zijden of met andere paneelvarianten: WICSTYLE deuren 
voldoen aan de hoogste visuele vereisten. 
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WICSTYLE 75 evo – “Klassiek-Design” 

Technische kenmerken

Constructiebeschrijving:
 � Sterk geïsoleerd meerkamersysteem met symmetrische 
opbouw

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

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

Thermische isolatie:
 � Ud-waarden: tot 0,8 W/(m²K)

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

Andere uitvoeringen:
 � Dubbele draaideur 
 � Inklemprofiel voor stijl-regel-gevels
 � Inbraakwering in de klassen RC1 tot RC3

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

Luchtdichtheid: Tot klasse 4

Waterdichtheid: Tot 7A

Windweerstand: Klasse C2

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

Bedieningskracht: Klasse 2

Draagvermogen van 
veiligheidsvoorzieningen:

Voldaan

Mechanische sterkte: Klasse 3

Duurzaamheidstest: Tot klasse 7 (500.000 cycli)

Schoktest: Klasse 1

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

Inbraakwerendheid: RC1N, RC2N, RC2, RC3

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens ISO 
9001:2008

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens ISO 
14001
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  Paneeldeuren 
WICSTYLE 75 evo

Innovatieve deurtechnologie met comfort- en designelementen

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

Kenmerkende nieuwigheid van de vleugelprofielen: ze maken een 
soort dilaterende bevestiging van de paneelvulling mogelijk. Behalve 
het gewenste optisch-harmonische effect van de vleugelbedekking 
wordt door deze constructie ook de vervorming van het deurblad 
door het bi-metaaleffect, tot een minimum beperkt.

Toekomstgericht comfort dankzij E-Motion: deze motorslotgenera-
tie kan worden bediend via radiosleutel, vingerscan, smartphone of 
transponder en via alle soorten externe toegangscontrolesystemen.
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Karakteristiek design door profiel-afdekkende vullingen. Met deze 
gepatenteerde oplossing presenteert WICONA een innovatieve 
toegangsdeur die voldoet aan de hoogste vereisten op het gebied 
van design en energie-efficiëntie.

Technische kenmerken

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

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

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

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

 � Vingerscan en afstandsbediening 
(andere opties verkrijgbaar)

 � Geïntegreerde, verborgen deuraandrijving

Luchtdichtheid: Klasse 3

Waterdichtheid: Klasse 6A

Windweerstand: Klasse C2

Bedieningskracht: Klasse 5

Klimaatinvloeden: Klasse 3(e)

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

WICSTYLE 75 evo – 
Draaideur aan beide zijden met vleugelbedekkende vulling

Integratie in ramen en gevels
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  Oplossingen voor binnenshuis 
WICSTYLE 50/65 N

Met WICSTYLE evo vervult u de wensen en verwachtingen van uw 
klanten. Voor bepaalde toepassingen omvat het productassorti-
ment speciale deurseries met specifieke technische kenmerken.

Kwaliteit, diversiteit, veiligheid: Of het nu gaat om WICSTYLE evo 
of één van de WICSTYLE series voor speciale vereisten; aan deze 
criteria wordt te allen tijde voldaan, ongeacht de specifieke wensen 
van de klant.
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Integratie in ramen en gevels
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WICSTYLE 50N

WICSTYLE 65N

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

Technische kenmerken:

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

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

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

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

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

Andere uitvoeringen:
 � WICSTYLE 65N ook uitvoerbaar als rookwerende deur, als 
inbraakwerende deur RC1 tot RC2 en als nooduitgang/
paniekdeur
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Pendeldeuren

De aluminium pendeldeuren van WICSTYLE kunnen zowel 
naar binnen als naar buiten worden geopend en zijn dus 
afgestemd op de looprichting van de gebruiker. Dit maakt ze 
ideaal voor intensief belopen zones.

De pendeluitvoeringen zijn gebaseerd op hetzelfde technische 
concept als de WICSTYLE draaideuren en bieden ook 
dezelfde voordelen.

WICSTYLE pendeldeuren maken configuraties voor alle 
denkbare toepassingen mogelijk. Ze zijn modulair ontworpen 
en voldoen aan een brede waaier esthetische en functionele 
vereisten.

Net als alle WICONA deuren kunnen WICSTYLE pendeldeuren 
op maat en toepassingsgericht worden ontworpen en 
uitgerust. 
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Afhankelijk van de wensen van de klant en het type gebouw 
kunnen uitvoeringen met enkele of dubbele vleugel worden 
gebruikt, waarbij extra functies zoals vingerbeveiliging 
eenvoudig kunnen worden geïntegreerd. WICSTYLE 
pendeldeuren zijn volledig compatibel met de WICTEC-gevel- 
en WICLINE-raamsystemen.
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  Pendeldeuren 
WICSTYLE 65

De pendeldeur is gebaseerd op het technische concept van de 
WICSTYLE 65 aluminium deur en heeft een bouwdiepte van 
65  mm. Dankzij het WICONA Unisys-principe en de eenvoudige 
integratie in WICONA-gevel- en raamsystemen, is een harmonieuze 
uitstraling in het hele gebouw gewaarborgd.

Deze duurzame uitvoering heeft met succes duurzaamheidstests 
doorstaan met 1.000.000 open/dicht-cycli.
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Integratie in ramen en gevels

WICSTYLE 65 – Pendeluitvoering

Voor deuren met één en twee vleugels met pendeldeurbeslag 
biedt de WICSTYLE 65 evo-serie twee profielvarianten aan. Beiden 
zijn varianten van de WICSTYLE-basisserie en kunnen hiermee 
eenvoudig worden gecombineerd.

Technische kenmerken

Constructiebeschrijving:
 � Sterk geïsoleerd meerkamersysteem met symmetrische 
opbouw

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

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

Andere uitvoeringen:
 � Inklemprofiel voor stijl-regel-gevels

Testresultaten voor productnorm EN 14351-1

Luchtdichtheid: Klasse 2

Windweerstand: C1/B1

Duurzaamheidstest: Klasse 8 
1.000.000 cycli

Bedieningskracht: Klasse 2

WICSTYLE 65 – Uitvoering met vingerbescherming
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Veiligheidsdeuren

Perfecte functionaliteit zonder compromissen – dat is 
waar WICONA-veiligheidsdeuren voor staan. Inbraak- en 
kogelwerendheid, brand- en rookbeveiliging, deuren in 
vlucht- en reddingswegen – de aluminium profielsystemen 
van WICONA zijn exact afgestemd op de wettelijke vereisten 
en voldoen aan de geldende normen.

De combinatie van constructieve oplossingen met de hoogste 
productkwaliteit en intelligente innovaties belooft het best 
mogelijke klantenvoordeel op het hoogste veiligheidsniveau. 
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De modulaire opbouw van de WICSTYLE-deuren biedt ook 
op het gebied van veiligheidstechniek configuraties aan op 
maat voor elke gebouwsituatie en alle vereistenniveaus. 
De deuren met inbraak- en kogelwerendheid, brand- en 
vingerbeveiliging, paniekdeuren en uitvoeringen met andere 
technische veiligheidsdetails, kunnen probleemloos met 
de WICTEC-gevel- en WICLINE-raamsystemen worden 
gecombineerd.
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Naast ramen zijn deuren het doelwit bij uitstek voor inbrekers – 
ongeacht het type gebouw.

Een duurzame effectieve inbraakbeveiliging kan het best worden 
bereikt door een intelligente combinatie van profieltechniek, 
beglazing en vergrendeling. 

Inbraakbeveiliging staat bovenaan het verlanglijstje van nagenoeg 
alle huiseigenaren en gebouwuitbaters en is daarom een belangrijk 
aspect van de professionele WICONA-deuroplossingen.

WICSTYLE evo aluminium deuren kunnen dankzij hun 
flexibele veiligheidsuitrusting en indeling in verschillende 
inbraakwerendheidsniveaus – zonder optische verschillen – aan 
elke gewenste inbraakwerendheidsklasse worden aangepast. 

De deuren zijn verkrijgbaar met een bouwdiepte van 65  mm en 
75  mm voor alle configuraties en met afmetingen en thermische 
isolatiewaarden voor alle bouwvereisten.

 Inbraakwerende deuren 
 WICSTYLE 65 evo / 75 evo
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WICSTYLE 75 evo – Uitvoering in RC2

Technische kenmerken

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

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

Inbraakwerendheid volgens de norm EN 1627/classifi-
caties:

WICSTYLE 65 evo  / 
75 evo draaideuren

RC1N, RC2N, RC2, RC3

WICSTYLE 65 evo  / 
75 evo Klassiek design

RC1N, RC2N, RC2, RC3

WICSTYLE 65N  
niet-geïsoleerd

RC1, RC2

Deuren met inbraakwering in vlucht- en reddingswegen:

 � Deuren met inbraakwering tot klasse RC3 kunnen worden 
gecombineerd met beslag voor deuren in vluchtwegen 
volgens de normen EN 179 of EN 1125.

Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm  

EN 14351-1

Zie de classificaties van de betreffende WICSTYLE evo-series.

Vereisten voor nooduitgangen voor WICSTYLE 65 evo / 75 
evo deuren

In de uitvoering voor vluchtwegen en nooduitgangen voldoen 
WICSTYLE 65 evo / 75 evo deuren aan de volgende normen:

 � EN 179: Sluitingen en bouwbeslag – Sluitingen voor 
nooduitgangen met druk- of stootplaat voor deuren in vluchtwegen

 � EN 1125: Sluitingen en montagebeslag – Panieksluitingen met 
paniekbaar voor deuren in vlucht- en reddingswegen

De oplossingen van WICONA omvatten handgrepen met een in 
de vleugel geïntegreerde paniekbaar, bovenliggende paniekbaar 
of  paniekkruk voor alle toepassingen in particuliere en openbare 
gebouwen, zoals scholen, ziekenhuizen en winkelcentra.

De WICSTYLE 65 evo / 75 evo deursystemen kunnen ook worden 
gecombineerd met aanvullende functies en uitvoeringsopties.

WICSTYLE evo-deuren voldoen, afhankelijk van de gemonteerde 
elementen, aan de vereisten van de klassen RC1 tot RC3 voor 
inbraakbeveiliging.

Dankzij het compatibiliteitsconcept voor alle elementen zijn de 
productiestappen eenvoudig uit te voeren. Voor een WICSTYLE 
evo standaarddeur met inbraakbeveiliging zijn speciale 
polyamideprofielen toegevoegd waardoor het inbrengen van 
voorwerpen met een hefboomeffect, zoals koevoeten, onmogelijk 
wordt gemaakt en zo bescherming tegen inbraak biedt.

Meerpuntssloten en veiligheidsglas dragen mee bij tot de 
inbraakwerendheid van het systeem. 
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In gebouwen met een verhoogd risico, zoals banken, overheden, 
ambassades of politiebureaus, moeten gevels, ramen en deuren 
bescherming bieden tegen vuurwapens.

Om aan de vereisten van deze speciale toepassingen te voldoen, 
heeft WICONA een kogelwerende oplossing ontwikkeld voor het 
gehele assortiment. Deze beschermende functie van de betreffende 
constructie is zeer effectief, zonder dat het uiterlijk van het gebouw 
wordt aangetast.

De WICSTYLE evo aluminium deuren met kogelwerendheid zijn 
verkrijgbaar met een bouwdiepte van 65 mm en 75 mm, voor alle 
configuraties van de serie. 

De prestaties van de deurconstructie zijn afhankelijk van de vereis-
ten van het gebouw.

  Kogelwerende deuren 
WICSTYLE 65 evo / 75 evo
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Beveiliging en bescherming van het gebouw en zijn gebruikers: Voor 
uw gebouw heeft u een totaaloplossing nodig die met compatibele 
aluminiumconstructies kan worden uitgevoerd. De WICONA-series 
voor ramen, deuren en vliesgevels zijn het perfecte antwoord hierop. 
Deze componenten zijn beschikbaar in de “kogelwerende” versie, 
telkens combineerbaar met andere extra functies. 

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

WICSTYLE 75 evo – Uitvoering met kogelwerendheid

Technische kenmerken

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

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

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

Kogelwerendheid volgens de norm 
EN 1522 / classificaties:

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

FB4 S/FB4 NS

Testresultaten/CE-markering volgens de productnorm  

EN 14351-1

Zie de classificaties van de betreffende WICSTYLE evo-series
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Brandbeveiliging is één van de meest veeleisende uitdagingen op 
het gebied van veiligheidstechniek voor gebouwen. De WICSTYLE 
77FP brandwerende deur biedt geschikte oplossingen voor open-
bare gebouwen, ziekenhuizen, hotels, gezondheidsinstellingen, 
scholen, evenementen- en vrijetijdsvoorzieningen in de vereiste 
brandvertragende en brandveiligheidsklasse. Dit geldt zowel voor 
nieuwe gebouwen als voor renovatieprojecten.

De WICSTYLE 77FP serie brandwerende deuren en brandschotten 
van WICONA bewijst dat effectieve brandbeveiliging en harmonieu-
ze esthetiek elkaar niet uitsluiten.

De serie kan gebruikt worden in combinatie met de WICTEC 50 FP 
gevel en de WICLINE 75 FP ramen.

  Brandwerende deuren 
WICSTYLE 77 FP

i Niet conform brandwerende normgeving in België
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EI30 EI60

WICSTYLE 77FP

Brandschot

Technische kenmerken:

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

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

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

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

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

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

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

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

 � Max. vleugelgewicht: 260 kg

i Niet conform brandwerende normgeving in België

i Landspecifieke normen en toelatingen in acht nemen

Luchtdichtheid: Klasse 4

Waterdichtheid: Klasse 6A

Windweerstand: Klasse C3 / B3

Inbraakwerendheid: RC1N, RC2N, RC2

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

77

146

15
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  Rookwerende deuren / Brandwerende 
scheidingswand EW 30 
WICSTYLE 65N

Deze constructies zijn speciaal ontworpen voor toepassingen in 
gebouwen zonder thermische isolatievereisten. Als het gaat om 
veiligheid door effectieve rookbeveiliging zijn deze niet-geïsoleerde 
deuren de juiste keuze.

Ze zijn volledig compatibel met de WICTEC en WICLINE product-
series.

i Niet conform brandwerende normgeving in België & 
Luxemburg
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Integratie in ramen en gevels

Technische kenmerken

Constructiebeschrijving: 
 � Niet-geïsoleerde profielen met een bouwdiepte van 65 mm 
 � Draaideuren met één of twee verzonken vleugels
 � Naar binnen of naar buiten draaiend mogelijk
 � Zij- en bovenlichten, vaststaand of met vleugel
 � Glasscheidende of kleefbare kruishouten mogelijk
 � Met klem- of opbouwscharnieren
 � Mechanische vloer- of valdorpel 

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

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

Andere uitvoeringen:
 � WICSTYLE 65N Inbraakwerendheid 
klassen RC1N tot RC2

Technische kenmerken

 � Niet-geïsoleerde profielen met een bouwdiepte van 65 mm
 � Getest volgens EN 1364
 � Uitvoering in de brandwerendheidsklasse EW 30 door 
eenvoudige aanvulling met toebehoren

 � Dezelfde optiek als de standaard serie WICSTYLE 65 N
 � Glasscheidende of kleefbare kruishouten mogelijk
 � Vullingsdikte: 13, 20 tot 24 mm
 � Max. hoogte 3,5 m
 � Onbeperkte lengte

Testresultaten voor productnorm EN 14351-1

Luchtdichtheid: Klasse 2 (A*2)

Windweerstand: C1/B1 (V*C1/B1)

Duurzaamheidstest: Klasse 8 
1.000.000 cycli

Draagvermogen van 
veiligheidsvoorzieningen:

Voldaan

Bedieningskracht: Klasse 2

WICSTYLE 65N RS – Rookwerende deuren

WICSTYLE 65N RS is een rookwerende aluminium deur met 
dezelfde aanzichtbreedte als de standaard en thermisch geïsoleerde 
WICONA-deurseries.

WICSTYLE 65N Brandwerende scheidingswand EW 30

Deze constructies zijn speciaal ontworpen voor toepassingen in 
gebouwen zonder thermische isolatievereisten. Als factoren zoals 
veiligheid binnenin gebouwen centraal staan, zijn deze niet-geïso-
leerde brandwerende scheidingswanden de juiste keuze.

i Landspecifieke normen en toelatingen in acht nemen

i Landspecifieke normen en toelatingen in acht nemen

i Niet conform brandwerende normgeving 
in België & Luxemburg
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Automatische schuifdeuren

Openen en sluiten als bij toverslag – automatische 
schuifdeuren bieden maximaal comfort voor intensief belopen 
ingangszones. Met de WICSTYLE 65ED biedt WICONA een 
veilige en efficiënte oplossing voor vleugelafmetingen tot 3 m.
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WICSTYLE 65ED, de energiebesparende automatische schuifdeur, 
werd samen met de Zwitserse marktleider Gilgen Door Systems 
ontwikkeld op de profielbasis van WICLINE 65. Automatische 
schuifdeuren hebben korte openings- en sluitcycli die op een 
optimale doorgang afgestemd zijn. Op die manier houden ze het 
grootste deel van de warmte in het gebouw. Belangrijk voor het 
energierendement is echter ook de tijd waarin de deur permanent 
gesloten blijft – bijvoorbeeld 's nachts.

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

  Thermisch geïsoleerde automatische schuifdeur 
WICSTYLE 65ED
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Technische kenmerken

Constructiebeschrijving:
 � Veiligheid gecontroleerd volgens de vereisten voor 
persoonsbescherming van DIN 18650

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

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

 � Betrouwbare deurautomatisering door Gilgen Door 
Systems

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

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

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

WICSTYLE 65ED

Luchtdichtheid: Klasse 2

Waterdichtheid: 5A

Windweerstand: Klasse B1

Kwaliteitsmanagement: gecertificeerd volgens ISO 
9001:2008

Milieumanagement: gecertificeerd volgens ISO 
14001

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


