
Skapa framtiden



Planering och byggnation fordrar kreativitet och frihet för 
design. Idéer omvandlas till verkliga byggnader. Med vår 
kunskap, våra högteknologiska produkter och vår höga 

Technology for ideas

servicenivå inom aluminiumprofilsystem, stöttar vi din  
process från första skiss till färdigt resultat. WICONA.
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En av de mest utmanande uppgifter vid skapandet av framtiden är 
skapandet av byggnader som uppfyller både ambitiös, arkitektonisk 
design och samtidigt tar ansvar för vår miljö. Detta kräver koncept 
som skyddar våra naturresurser, erbjuder en hög användarkomfort, 
samt respekterar levnads- och arbetshälsan samt krav på säker-
het. Dessutom måste detta göras på ett kostnadseffektivt sätt.  
Hydro Building Systems identifierade dessa behov för flera år sedan 
och anpassade produktutvecklingen och vår service i enlighet med 
detta. Som leverantör av aluminiumprofilsystem kan vi förse dig 
med de färdigheter som krävs för att omvandla dina idéer till verk-
liga byggnader – samtidigt som vi tar den ekonomiska aspekten 
i beaktande. En mängd byggnader certifierade med miljöcertifikat 
såsom DGNB, LEED, Passivhus eller Minergie är exempel på det 
kreativa, konstruktiva och framgångsrika samarbetet mellan invest-
erare, arkitekt, fasadbyggare och WICONA. Över hela världen.

Vi ser fram emot att ta del av dina idéer!

1 |  adidas, Herzogenaurach (D)

 Omtalad lösning med sido- och underkants- 

 hängda fönster och helglasteknologi

2 |  Bharati forskningsstation 

 Den första WICONA- byggnaden på Antarktis

3 |  M.-G.-Lichtwer Gymnasium, Wurzen (D)  

 Renovering som lett till en reducering av   

 energikonsumptionen med 60 %

4 |  KfW Westarkade, Frankfurt (D)  

 Världens bästa höghus är även   

 ett av de mest miljövänliga

Idéer blir verklighetVarje dag skall  
arkitektur förhöja  
människors liv
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4 |
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NCAOR, Goa (India)

IMS Ingenieurgesellschaft, Hamburg (D)

bof Architekten, Hamburg (D)

Käfer Construction, Bremen (D)

Lenderoth GmbH, Bremen (D)

BHARATI

IDéer | omvanDlas tIll verklIghet

Bharati forskningsstation 
I Roald Amundsen´s  
fotspår

Den indiska regeringens tanke var att sätta upp en forsknings-
station på Antarktis. Arkitektens tanke var att förena säkerhets-
aspekten och de extrema krav som ställs på byggnaden, med den 
enastående panoramautsikten över Polarområdet. Ingenjörens 
tanke var att bygga forskningsstationen med hjälp av över 130 för-
producerade containers, samt lägga till ett extra yttre hölje på bygg-
naden, samtidigt som den väldigt korta tidsrymden var tvungen att 
hållas. Lösningen för fasaden, dess fönster och dörrar försågs av 
WICONAs aluminiumfasader och brandsäkra fönster och dörrar. 
Den extrema väderleken i södra Polarregionen styrde utvecklingen 
av detaljer och fasadkonstruktion. Enorma krav ställdes på mate-
rialet gällande isolering och belastning orsakad av snöstormar med 

extremt tunga snöfall, vindstyrkor upp emot 270 km/h och tem-
peraturer på under -40 ºC. Glasfasaden är en viktig del av den kom-
plexa byggnaden vilken innehar en speciellt anpassad konstruktion 
och isolerade treglas med 15º lutning på norra och södra sidan.  
WICONAs WICTEC 50 HI och WICLINE 75 (högisolerad) utgör bas-
en. Med denna stuktur når fasaden Ucw- värden på 0,8 W/(m²K). 
Med byggnadens design, som utgörs av förproducerade element, 
anpassas fasadkonstruktionen flexibelt efter strukturens nödvän-
diga modulkoncept. Brandskydd var en stor utmaning vid designen 
av containerns invändiga delar. Brandsäkra dörrar (EI30) och fönster 
(E30) med öppningsbara bågar baserat på WICONAs WICLINE 75 
och WICSTYLE 77FP (brandsäkert utförande) bidrog med den pas-
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T E C H N I K  F Ü R  I D E E N

Bilder: NCAOR, IMS, bof architekten, Käfer Construction

IDéer | omvanDlas tIll verklIghet

sande lösningen. Bharati forskningsstation visar på ett beundrans-
värt sätt hur nära samarbete bland alla inblandade i konstruktionen 
bidrar till att skapa verklighet av idéer – även under de strängaste 
förhållanden. Dessutom, en kombination av systemprodukter,  
speciellt anpassade och individuellt testade brandkonstruktioner,  
visar hur flexibelt WICONA kan erbjuda individuellt skräddarsydda 
lösningar för dina idéer.
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Den enastående byggnaden KfW Bank i Frankfurt, vilken till stor 
del är byggd med WICONAs elementfasad, har vunnit första pris i 
en stor, internationell arkitektutnämning. Det prestigefulla priset för 
världens bästa höghus har tilldelats KfW- projektet av Council for 
Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) – den ledande interna-
tionella myndigheten inom design, konstruktion och utveckling av 
höga byggnader. KfW designades av arkitekten Sauerbruch Hutton 
med syfte att kombinera form, färgsättning och hållbarhet. Med en 
energikonsumption på enbart 98 kWh/m² gör även byggnaden till 
en av världens mest energieffektiva kontorsbyggnader.

Byggnaden, även känd som Westarkade, har kontorsutrymme 
för 700 personer samt ett konferenscenter. Basen är ett rundat 
fyrvåningspodium sammankopplat med bankens angränsande  
byggnader på olika nivåer. Ett torn med tio våningar reser sig 
upp över podiet i en ”flytande” form som tagits fram utifrån  
vindriktning och solens placering, för att maximera insläpp av 
naturligt dagsljus. Byggnadens mest distinkta egenskap är dess  
omtalade dubbelskalfasad, signerad WICONA, vilken bidrar till en  

Sauerbruch Hutton, Berlin (D)

FKN, Neuenstein

Världens bästa  
höghus*

IDéer | omvanDlas tIll verklIghet
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KfW bank

innovativ, horisontal ring av ventilation i hålrummet mellan dess 
två lager, genom att automatiskt öppna de exteriöra ventilations- 
luckorna. 

Höljet består av ett omringande sågtandat ”hålrum” vilket medför 
automatiskt solskydd som reducerar solljuset och förhindrar bländ-
ning. Exteriören definineras av ett lager fasta härdade glaspaneler 
samt färgglada ventilationsluckor i rött, blått och grönt, vilket bidrar 
till byggnadens estetiska aspekt. Den interiöra fasaden har både 
öppningsbara och fasta partier. 
Denna dynamiska fasad tar hjälp av existerande förhållanden runt 
byggnaden, tillåter naturlig ventilation året runt samt tillåter brukar-
na att öppna innerfasadens fönster, samtidigt som drag och värme- 
reduktion undviks. Peter Murray, en av domarna i CTBUH kom-
menterade utnämnandet: ”Den strömlinjeformade byggnaden  
integreras väl i dess omgivning, samtidigt som den sticker ut tack 
vare den lekfulla användningen av färg. Många byggnader använder 
färg som ett sätt att märka upp en annars ej anmärkningsvärd  
byggnad, medan färgen i detta fall ger ännu en dimension till vad 
som redan är en enastående byggnad.”

IDéer | omvanDlas tIll verklIghet
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Visionen: Att reducera uppvärmningskostnaderna med 60 % 
genom att byta ut fasaden under tiden som skolans verksamhet 
var i full gång. Teknologin: fasad och fönster i passivhusnivå med 
en effektiv montageteknologi från WICONA. Resultatet: Alla förvänt-
ningar överträffades.

Sommaren 1996 invigdes M.-G.-Lichtwer högstadieskola i Wurzen, 
Tyskland, och fick mycket uppmärksamhet för sitt koncept och 
utförande. Konceptet i stadsutvecklingen blev en milstolpe med 
svävande boxar placerade på pelare och med en individuellt  
designad stil. Men redan efter några år upptäcktes defekter i 
dess träbaserade fasad och fönster, vilket gjorde en renovering  

Kühn + Kewitz, Wurzen (D)

Metallbau Grünewald, Gronau

Omfattande renovering  
av skola

Renovering av   gymnasium

IDéer | omvanDlas tIll verklIghet
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nödvändig. Det första målet i denna process var att reducera 
värmekostnaderna. WICONAs produkter erbjöd den smidigaste 
lösningen: system med högpresterande värmeisolering, samt en 
flexibel design som passade den redan existerande arkitekturen. 
Detta kombinerades med förlängd livstid och en underhållsfri  
byggnad, tack vare enastående tekniska egenskaper för aluminium 
i hög WICONA- kvalitet. Denna faktor fick givetvis särskilt stor upp-
märksamhet på grund av de dåliga erfarenheterna från de träbase-
rade produkterna. Den nya aluminiumfasaden har en spännvidd på 
över 3 m och integrerade fönster med högisolerad teknologi vilket 
ger ett totalt Ucw- värde på 1,2 W/(m²K). 

Nästa utmaning var att genomföra renoveringen under pågående 
skoltermin. För att kunna genomföra detta renoverades tre klass-
rum i taget. Effekterna av den klart förbättrade värmeisoleringen 
blev genast märkbar: under tiden kunde studenterna och person-
alen dra fördel av ”klimatförändringen” under sommarmånaderna. 
Tack vare den förbättrade värmeisoleringen och en konstruktion i 
treglas, hettas fasadkonstruktionen inte upp på samma sätt som 
tidigare. Värmeskalor visar förbättringen genom att jämföra sam-
ma utrymmen före och efter fasadbytet: värmekostnaderna kunde  
reduceras med mer än 60 % - en stor framgång för projektet.

Renovering av   gymnasium

IDéer | omvanDlas tIll verklIghet
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Fasadsystem |  
Uttryck för idéer

FasaDsystem

1 |
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WICTEC är ett helhetskoncept för modern arkitektur vilken före-
nar delarna värmeisolering, luftkonditionering, ljusförsörjning samt 
brand- och ljudisolering i ett fasadsystem.

Med WICTEC fasadsystem är din kreativitet och förmåga att hit-
ta den bästa lösningen virtuellt gränslöst. Du kan välja, designa 
och använda alla tänkbara varianter upp till de högsta kvalitets- 
standarderna, helt i linje med dina personliga krav och önskemål.

Tack vare systemets stora produktutbud och kompabilitet med  
WICONAs omfattande fönster-, dörr- och skjutdörrssystem, står en 
extremt flexibel fasadteknologi till ditt förfogande. Från första skiss 
till detaljerad planering och färdigställande, våra standardsystem ser 
till att dina individuella krav möts till fullo. Och skulle detta inte vara 
tillräckligt kan vi givetvis förse dig med skräddarsydda lösningar.

Fasadsystem
Elementfasad
Dubbelfasad
Helglasfasader
Självförsörjande fasader

2 |

3 |

4 |

1 |   The Cube, Birmingham (GB)

 Make, London

 Haga Metallbau, Hofheim  

2 |  Edificio Romancos, Madrid (E)

 Angel Serrano Ceballos, Madrid

 IHI Industrias Grafer, Madrid

3 |  Schuola Internazionale di Torino (I)

  Baetto Battiato Bianco, Torino 

Cometal Srl, Torino

4 |  Le Cube Orange, Lyon (F)

 Jacob + MacFarlane, Paris

 Entraxe, Saint Laurent d‘Agny
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Dachser huvudkontor, Kempten (D)

Passivhusgodkänd fasad med integrerad ventilation

Dachser Immobilien, Kempten / DS-Plan, Stuttgart

Dodel Metallbau, Ulm

FasaDsystem

WICTEC 50 
WICTEC 60
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FasaDsystem

Taj Mall, Amman (JOR) LONE hotel, Rovinj (HR)

Slimmat, mångsidigt system

WICTEC fasadsystem är den flexibla, välbeprövade och mång- 
sidiga lösningen bland WICONAs fasadsystem. Det stora utbud-
et av profiler och den omfattande variationen av egenskaper  
erbjuder dig både maximal frihet för design och den högsta process- 
säkerhet, från planering till färdigställande. Med dess slimmade  
profildjup på 50 och 60 mm uppnår detta system en särskilt  
smäcker fasaddesign. Tilläggsfunktioner för säkerhet och ett max-
imalt Ucw- värde under 0,8 W/(m²K) kan tillgodoses med mindre 
tilllägg, utan att kompromissa med utseendet. Systemet möter 
kraven för passivhus och är det första fasadsystemet i aluminium som  
certifierats av ift Institute i Rosenheim.

WICTEC 50 och 60 finns tillgängliga som aluminiumkonstruk- 
tioner eller som tilläggssystem för understrukturer i trä eller stål. Ett 
omfattande utbud av tilläggsval för olika öppningstyper tillåter stor 
individualitet för design. Systemet kan enkelt uppgraderas med 
egenskaper som brandskydd, inbrotts- eller skottskydd – utan att 
förändra det visuella utseendet av fasaden.

Fasadsystem

14
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WICTEC 50 och WICTEC 60 är basversionerna inom WICONAs 
fasadsystem, med en smäcker profillinje på 50 eller 60 mm, både 
interiört och exteriört. Den unika flexibiliteten av fasadutbudet visas 
i de olika systemvarianterna och förbättringsvalen, vilka alla passar  
till systement med enbart mindre tillägg, och utan att kompromissa 
med utseendet. 
 
Anpassningar med säkerhetsfunktioner såsom brandskydd, in-
brottsskydd eller skottskydd kan enkelt implementeras på bas- 
utförandet. Med minimala tillägg kan dina designval uppnås på ett 
optimalt sätt.

1 |

2 |

3 |

Slimmat, mångsidigt system |
Val av fasadsystem

FasaDsystem

Södra Tennis Arena (S)
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Fasadsystem

Fokus på säkerhet

Brandskydd
 · Motståndsklass E30/EI30
 · Fyllning: glas eller panel
 · För användning interiört och exteriört 
 · För fasader och glastak 
 · Kombination med WICSTYLE brandskydds- 
 dörrar möjlig

Inbrottsskydd
 · Motståndsklass upp till MK 1, MK 2  och MK 3 
 · Kan tilläggskombineras med fasadvarianter,  
 fönster och dörrar

Skottskydd
 · Klass FB4 enligt SS EN 1522 
 · WICLINE fönster och WICSTYLE dörrar i samma  
 skottskyddsklass

1 | Passivhusfasad
För certifierade passivhusbyggnader såsom den första passivhus-
certifierade sportarenan i Skandinavien.

2 | Industriell design
Slimmad design i stålfasadkaraktär i T- eller I- balksutseende.

3 | Helglasdesign med integrerade pressure profiler
Fasadestetik liknande structural glazing – kostnadseffektivt, utan 
silikonfogar och glashållare.

4 | Integrerat solskydd
Styrskenor integrerade i de exteriöra fasadprofilerna.

5 | Glasade utbyggnader och uterum
De ideala möjligheten att skapa sofistikerade strukturer, exempel-
vis i uterum, vid pool- eller spaavdelningar.

6 | Tilläggskonstruktion 
Glasning direkt på supportstrukturer gjorda av trä eller stål.

5 |

6 |4 |

FasaDsystem

Hala Sportowo, Gdynia (PL)

16
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Ericus-Spitze, Hamburg (D)  

Henning Larsen, Köpenhamn (DK)

Schindler Fenster- und Fassadenbau, Roding

WICTEC 50EL 
WICTEC EL60

FasaDsystem

18



Effektiv byggprocess

För de flesta av dagens byggprojekt är korta byggtider ett måste. 
Med en korrekt planering och projektering erbjuder WICTEC  
elementfasadsystem en tidsoptimal, kvalitetssäkrad och enkel 
byggprocess. Genom serieproduktion och prefabrikation av alla 
individuella fasadelement nås en effektiv produktion. Produktionen 
påverkas då inte av t ex dåliga väderförhållanden. Resultatet är en 
snabb och kostnadseffektiv fasadvariant för byggnader i alla stor-
lekar. Systemet erbjuder samtidigt slimmade profiler och stor frihet 
för design.

Återkommande elementstruktur möjliggör en rationell planering och 
ett rationellt genomförande. Öppningsenheter, byggtekniska kom-
ponenter, fyllningar, olika fasadmaterial eller solskydd kan enkelt 
integreras. Tid och kostnadseffektivitet nås genom ”just-in-time” 
logistik samtidigt som enkelt montage av prefabricerade enheter 
görs utan fördyrande byggnadsställningar.

Vid renovering erbjuder dessa system ytterligare fördelar; bygg-
nader uppdateras till dagens krav på värmeisolering samtidigt som 
byggnaden är i bruk. WICONAs supportteam hjälper dig genom 
byggets olika faser. Våra konstruktörer har genom mångårig och 
omfattande erfarenhet djup kompetens. Med WICONAs kunskap 
kan du känna dig säker.

Elementfasad

Upplev montaget av TOWER185 elementfasad i  

vår film: scanna in QR- koden med din smartphone 

eller klicka in på vår hemsida (www.wicona.se, 

Elementfasad)

FasaDsystem

Tower185, Frankfurt (D)
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Zeppelin University Friedrichshafen (D)

Fritz Hack, Friedrichshafen 

Metallbau Schneider, Ravensburg

WICTEC DuoWall 

FasaDsystem
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Dubbelt skydd

Bakom begreppet DuoWall döljer sig ett fasadkoncept som, bas-
erat på WICONA-systemets produkter, öppnar för nya fasad- 
lösningar. Dagens moderna byggnader är designade med utgångs-
punkt i ekologiska, tekniska, funktionella, estetiska och ekonom- 
iska krav. Därför krävs byggnadskoncept med ett helhetsperspek-
tiv, baserat på byggnadens livscykel, som kombinerar en hög nivå 
av teknologi, ekologi, design och visioner.
Enkelt sagt: WICONA dubbelfasadlösningar. Grundkonceptet är 
ett andra oisolerat skal av glas framför en inre värmeisolerad fasad 
med öppningsbara fönster, som kan konstrueras i många varianter 
och kombinationer. För att nå den mest optimala lösningen anpas-
sas utförandet för varje specifikt projekt.

WICTEC DouWall dubbelglasfasad levererar bästa möjliga värme-
isolering samtidigt som solenergin utnyttjas optimalt. Dessutom  
erbjuder konstruktionen en mycket effektiv ljudisolering – även med 
öppnade fönster. Olika varianter av byggtekniska komponenter,  
solskydd eller funktionselement, kan enkelt integreras.

Support och rådgiving finner du i WICONAs kompetens, baserad 
på mångårig erfarenhet av energireducerande fasadkoncept.

Dubbelglasfasad

FasaDsystem

Beatson Institute, Glasgow (UK)CMA DGM huvudkontor, Beirut (RL)

20
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SSI Schäfer Peem, Graz (A)

DI Michael Kolitsch, Graz

Lierzer GmbH, Dobl

Foto: Barbara Zapfl, Stainz

WICTEC 50SG

FasaDsystem
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Glänsande uttryck

Fasader helt i glas är vanligt förekommande inom arkitekturen och 
skapar byggnader med imponerande ”höjder”. Utvändiga ytor utan 
synliga profiler med öppningsenheter, i olika öppningsvarianter, 
med imponerande storlekar som enkelt integreras. Aspekter som 
erbjuder stor flexibilitet i utförande och design. Baserat på WICTEC 
50 kan helglasfasaden konstrueras till de mest spännande och 
krävande geometrier. Detta utan att ge avkall på högsta möjliga 
värmeisoleringskrav. Du kan även integrera öppningsbara bågar i 
SG-teknologin, vilket ytterligare markerar den slimmade designen.

Karaktäristiska uttryck för WICTEC 50SG är helglasuttrycket med 
eller utan silikonfogar mellan de individuella glaselementen. System-
et erbjuder ett ”bärande” isolerat system för ”Structural Glazing”-
teknik baserat på isolerglas i olika varianter, vilket kan användas i 
såväl fasader som tak.

Helglasfasad

FasaDsystem

Chelsea Modern, New York (USA)L’Oréal, Karlsruhe (D)
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WICONA Testcenter,  

Bellenberg (D)

TEmotion

FasaDsystem
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För att påvisa effektiviteten av teknologin har en renoverad byggnad, utrustad med TEmotion, 

försetts med ett övervakningssystem för energivinster och energikonsumption. Resultatet kan 

följas i realtid via WICONAs hemsida (www.wicona.se, Miljö).

Framtidens fasadteknologi

TEmotion är ett intelligent fasadkoncept vilket innehåller fasad- 
integrerad teknik för många av byggnadens primära funktioner. 
Fasaden reagerar automatiskt på yttre och inre förändringar som 
ljus eller temperatur. Den vidtar nödvändiga åtgärder med utgångs-
punkt i lägsta energiåtgång, och optimerar därigenom energi- 
förbrukningen för att uppnå minimal driftskostnad för byggnaden. 
TEmotion styr och kontrollerar genom detta koncept både  
automatiskt ventilation, kylning och uppvärmning av byggnaden.  
Den anpassar också det integrerade solskyddet efter rådande 
förhållanden och förhindrar överhettning i bakomliggande rum. Med 
integrerad teknik för dagsljusriktning maximerar TEmotion bländ-
fritt dagsljus för optimal ljusmiljö.

I jämförelse med traditionella fasader sparar TEmotion 40 till 50 
procent av energibehovet för uppvärmning, kylning, ventilation och 
belysning. Genom att integrera de nämnda funktionerna i fasaden 
nås ett optimalt resultat. Fasadens design och integrerade funktions-  
teknik anpassas efter varje projekt. 

Via automatisk öppning av fasadelementen kan byggnaden under 
natten ventileras med frisk luft, vilket minskar byggnadens kylbehov 
markant. Aktivt utnyttjande av solenenergi är möjligt genom integra-
tion av solcellspaneler. WICONAs mångåriga och omfattande erfar-
enhet blir din kompetensbank under projektets alla faser.

Självförsörjande fasad

FasaDsystem

24
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Fönster |  
Ge karaktär

Fönstersystem

1 |
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Varje byggnad är unik. Individuellt designade fönster är en viktig 
del i varje arkitektoniskt koncept, det bestämmer estetiken på hela 
fasaden och sätter karaktär åt byggnaden. WICLINE- serierna  
erbjuder de bästa förutsättningar för att producera komplexa och 
attraktiva fönsterlösningar vilka erbjuder en hög nivå av funktionalitet 
och exakt dimensionering. Utbudet för WICLINE innehåller koncept 
på flera olika nivåer för säkerhet och för både värme- och ljudisoler-
ing, medan WICSTAR erbjuder ett högkvalitativt utbud av beslag. 
Det omfattande systemet erbjuder ett brett utbud av valmöjligheter 
för inåtgående och utåtgående öppningsvarianter, liksom för olika 
designvarianter. Ett omfattande utbud av profilutformning erbjuder 
lösningen för varje designkrav. För stora, tekniska behov kan du lita 
på vår kopplade fönsterteknologi.

Att kunna tillgodose alla krav för sofistikerad arkitektur utifrån enbart 
en systemteknologisk bas – det är Technology for Ideas.

1 |   Spirig Pharma, Egerkingen (CH)

 BFB, Egerkingen

 Marbed Metallbau, Gunzgen

2 |  City Tower, Bolzano (I)

 Roberto Nikoli, Bolzano

 Intercom, Cittadella

3 |  Köpcenter, Hannover (D)

 a.t.f., Frankfurt

 Bug-Alutechnic, Dornbirn (A)

4 |  Holmenkollen backhoppning, Oslo (N)

 Okaw Arkitekter, Oslo

 Flex-CC-Glass AS, Barkaker

Fönster | Fönsterband 
Hybridfönster | Kopplade fönster
Fasadintegrerade fönster

2 |

3 |

4 |
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Die Welle, Wien (Ö)

Atelier Hollein, Wien

App, Leutkirch

Fönstersystem

WICLINE 65 evo
WICLINE 75 evo 
WICLINE 77IK
WICLINE 125
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Funktion i design

Den vanliga användningen av aluminiumfönster gestaltas av ett  
utförande med högt kvalitetsfokus i fönster eller fönsterband  
våningsvis i kontors-, industri- och affärsbyggnader.
Vid nybyggnation kan, redan från start, ett rätt val och utförande 
planeras genom WICONAs heltäckande produktsortiment med 
energieffektiva fönsterlösningar. Även vid renovering tillhandahåller 
WICONAs sortiment, genom speciella designvarianter passande för 
olika sorters arkitektur, optimala systemval för utförande. Genom 
det stora utbudet av varianter, talrika former och öppningstyper, 
kan WICLINE-fönstret exakt tillpassas för det specifika projek-
tets önskemål. Detta gäller också prestanda som ljudreduktion, 
inbrottsskydd- och skottskydd – vilka enkelt integreras utan att 
påverka fönstrets eller fasadens utseende.

Utbudet sträcker sig från en oisolerad variant för interiöra lösningar 
till system med Uw-värden på 0,7 W/(m2K). WICLINE 75 evo upp-
når passivhusstandard, utan några tilläggsanpassningar. I Schweiz 
är WICLINE 75 evo det första fönstret i metall som har tilldelats  
den högsta klassificeringen Minergie P.

Fönstersystem

Fönster | Fönsterband

ZEN Resort, Moss (N): parallellt lyft-/skjutfönsterDesign och funktion: synliga gångjärn i valfri kulör eller anodisering eller dolda gångjärn
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Beluga Shipping GmbH, Bremen (D)

Haslob Kruse & Partner Architekten, Bremen

Heinrich Würfel Metallbau, Sontra

WICLINE 125 
WICLINE 215

Fönstersystem
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Hybridfönster | kopplade fönster

Kombinerad komfort

TOP-Window är en innovation inom WICONAs kopplade fönster. 
Redan vid användning av standardglas ger fönstret en förhöjd  
ljudreduktion i stängt läge. Beroende på glastyp kan TOP- 
Window uppnå ljudreduktionsvärden från 39 till 57 dB. Även i öppet 
läge reduceras störande ljud utifrån markant. Det integrerade sol- 
skyddet är, trots det minimala djupet, mycket effektivt och genom  
dess placering är det även skyddat från smuts och påverkan från  
väder och vind. Fönstret ger inte bara ett behagligt klimat i rummet  
utan minskar även energiförbrukningen. Beroende på glastyp  
kan TOP-Window erbjuda en energieffektivitet med Uw- värden från 
1,2 till 0,65 W/(m²K). Det inre, under-/sidohängda fönstret, och det 
yttre parallellfönstret styrs individuellt och är oberoende av varan-
dra, vilket möjliggör en naturlig ventilation av rummet. Detta ger  
ytterligare en dimension till en optimal transparent klimatvägg, som 
ger ett märkbart gott rumsklimat och sänker energiförbrukningen.

Genom WICLINE 125 kopplade fönsterkonstruktioner kombineras 
ett inre fönster med ett yttre fönsterskikt. Tack vare denna kon-
struktion ökar fasadens prestanda, och påverkan från yttre faktorer 
minskar. Optimerad ljudreduktion och minimal energiförbrukning 
genom ökad värmeisolering, ned till Uw= 0,9 W/(m²K), ger god funk-
tion och enkel hantering. En effektiv och väderskyddad integration 
av solskydd uppnås även genom WICLINE 125.

Fönstersystem

WICLINE 125 med integrerat solskyddWICLINE 215 med invändigt sidohängt öppningsbart fönster och parallellöppnande  

utvändigt fönster
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Steckelhörn / Cogiton, Hamburg (D)

J. Mayer H., Berlin

Rupert App, Leutkirch

WICLINE 65 evo
WICLINE 75 evo
WICLINE 90SG
WICTEC 50 takfönster

Fönstersystem
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Fasadintegrerade fönster

Synergi när den är som bäst

Lika flexibel och variationsrik som WICTEC fasadsystem är, lika lätt 
låter sig de öppningsbara fönsterna ur serien WICLINE individuellt 
anpassas och integreras i glasfasader och glastak. Val av värme-
isoleringsgrad, slankt utseende med minimerad profilgeometri och 
speciella fasadkarmar kan göras. Ett mycket omfångsrikt program 
av öppningstyper erbjuds ur fönsterserien WICLINE. Du finner 
den perfekta lösningen för alla krav oberoende av prestanda eller  
utformning.

Vid sidan av en utseendemässigt harmonisk integration i en förut-
bestämd fasadstruktur, utmärker sig WICONA fasadfönster genom 
sin höga funktionalitet. Det finns flera öppningsmöjligheter för in- 
och utåtgående, där hantering och styrning kan utföras manuellt 
eller via motor. Ett flertal systemvarianter gör det möjligt att flexibelt 
anpassa fönstret och tillpassa det efter bestämda isoleringskriterier.

Fönstersystem

Poljoprivredni Fakultet, Osijek (HR)Leibnitz Rechenzentrum, Garching (D)
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1 |

2 |

3 |

1 | Horisontala och vertikala pivåfönster
Optimerad ventilation med upp till 9 m2 bågstorlek.

2 | Integrerat ventilationsfönster
Värmeisolerat sidohängt fönster för manuellt styrd  
ventilation. Ideal för kontors- och hotellbyggnader.

3 | Industri design
WICLINE 77IK skapar ett distinktivt utseende med  
aluminium horisontal/vertikalprofiler i ståldesign.

4 | Inbrottsskydd / Skottskydd
Med WICLINE kan säkerhetsaspekter enkelt integreras i olika 
nivåer utan att kompromissa med utseendet.

5 | Specialfönster
Om det omfattande utbudet av system inte möter dina krav, ut-
vecklar vi också individuella lösningar.

6 | NSHEV (Natural smoke and heat exhaust ventilation)
Med ett omfattande utbud av godkända fönster för fasader och 
glastak, garanterar WICLINE designfrihet.

Fönstervarianter | beslag

Fönstersystem
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Fönstervarianter 

Öppningsfunktioner 

WICSTAR, WICONAs beslagssystem, är funktionselementet för alla 
öppningstyper i WICLINE fönsterprogram. Allt efter önskemål finns 
de tillgängliga i synliga eller dolda varianter. Med ett stort antal öpp-
ningstyper och med val av manuell eller motorstyrd användning, 
täcker WICONA med WICLINE fönsterserie och WICSTAR beslags-
serie de flesta möjliga öppningsområden. Följande öppningsvarian-
ter kan erbjudas:

5 |

6 |4 |

Öppningsvarianter:

 · Sidohängt-, sido-/underkantshängt-, underkants- 
 hängt fönster
 · Franskt fönster (dubbelfönster utan mittpost)
 · Dold båge (blockfönster)
 · Osymmetriska-/runda fönster
 · Pivåfönster (horisontalt)
 · Pivåfönster (vertikalt)
 · Överkantshängt fönster (utåtgående)
 · Överkantshängt fönster med ”senk klapp” öppning  
 (utåtgående)
 · Taklucka (utåtgående)
 · Parallellfönster (utåtgående)
 · Parallellskjutfönster/dörrar (PSK)
 · Fönsterdörrar (in-/utåtgående)

Fönstersystem
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Dörrar | Stilfullt möte
Dörrsystem

1 |
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Ett första intryck sätter spår – för byggnader gäller det framförallt 
byggnadens entré; ”husets visitkort”. Få byggnadsdelar måste 
ta så många olika kriterier i beaktan. Om det är en entré till ett  
privatboende, en storslagen ingång till ett huvudkontor eller ett  
hotell, brand- eller utrymningsdörr i en skola eller en enkel funktions-
dörr i en produktionslokal. Den tekniskt fullt utvecklade dörrserien  
WICSTYLE erbjuder otaliga öppningstyper, designvarianter och 
prestandamöjligheter, det vill säga en optimalt skräddarsydd lös-
ning för varje tillfälle.

1 | Inova Haus, Ulm (D)

 Nething Generalplaner, Neu-Ulm

 Vogg Metallbau, Bibertal

2 | Södra Tennis Arena (S)

 Dörrar för certifierade passivhus

3 |  Berufsschule, Heidenheim (D)

 Spreen Architekten, München

 Metallbau Dodel, Ulm / Gergeni, Heidenheim

4 |  Privatbostad

Dörrar
Säkerhetsdörrar
Automatiska skjutdörrar

2 |

3 |

4 |
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Congress Centrum, Heidenheim (D)

Ed. Züblin, Stuttgart

Gergeni Metallbau, Heidenheim

Dörrsystem

WICSTYLE 65 evo 
WICSTYLE 75 evo
WICSTYLE 50N / 65N
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Dörrsystem

Dörrar

Funktion, design och prestanda

All-roundern inom dörrsystem erbjuder dig komplett mångsidighet 
för ett stort utbud av krav. Det perfekt skräddarsydda WICSTYLE 
profilsystemet med dess beslag erbjuder dig en nivå av flexibilitet 
som innebär att du kan tillfredställa både funktionella krav i offent-
liga byggnader samt de estetiska förväntningarna hos privat- 
personer på samma gång. Flertalet valmöjligheter tillåter dig att 
skapa den första fysiska mötespunkten för byggnaden i enlighet 
med den individuellt önskade stilen och kraven:
Enkel- eller dubbeldörr, inåtgående eller utåtgående öppnings- 
variant, tilläggsval som pendeldörr, panik-, brandskyddssäkrad  
eller med klämfri bakkant, visuellt integrerad i varje byggnad och 
fasadstruktur. Kompatibel med WICLINE fönsterserier, individuell 
design med fyllningar upp till 200 kg, mångsidig anpassning av 
värmeisolering ned mot passivhusnivå, en innovativ integration av 
lås i dörrens köldbryggeversion och speciella täcklock för beslags-
spåret: allt detta gör WICSTYLE evo till en perfekt symbios av  
prestanda och design. Du kommer upptäcka att vår teknologi  
väntar på dina idéer.

Abendakademie, Mannheim
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1 | WICSTYLE 65 evo / WICSTYLE 75 evo
I framkant när det gäller värmeisolering och fysiska egenskaper. 
Dess enastående tekniska prestanda och breda användningsom-
råde gör detta till den ideala dörrlösningen för alla aktuella och fram-
tida krav inom arkitektur, både inom nybyggnation och renovering.

2 | WICSTYLE 50N oisolerad konstruktion
Designad speciellt för att användas inne i byggnader, med ett profil-
djup på 50 mm för extremt smäckra strukturer.

1 | 2 |

Dörrvarianter
Teknologi för säkerhetsdörrar

Dörrsystem
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Teknologi för säkerhetsdörrar

Panik- och nödutrymmning
 · Enl. SS EN 179 (nödutrymning), enl. SS EN 1125 (panik- 
 utrymning)
 ·  Kan fås i flera av WICSTYLE- programmets olika system och kan 
därigenom ge en enhetlig dörrdesign för byggnadens samtliga 
dörrar
 · Enkel- eller dubbeldörr
 · Kan kombineras med inbrottsskydd klass 1 och 2
 ·  Kan utföras som branddörr i klass E15, E30, EI15, EI30, EI45, 
EI60 och med röktäthet 

Brandskydd
 ·  Tester enligt gällande normer och klassificerat enl. BBR
 · Utförande i brandskyddsklass E30 - WICSTYLE 65N
 · Utförande i brandskyddsklass E15, E30, EI15, EI30, EI45, EI60 –  
 WICSTYLE 77FP
 · Utförande i brandskyddsklass EI90 - WICSTYLE FP90
 ·  Kompatibel med WICONAs standardsystem
 · Omfattande beslagsprogram för funktionsbehov såsom:  
 panikutrymning, nödutrymning, motorlås, elslutbleck, slag-  
 dörrsautomatik, magnet- och karmöverföring

Röktäthet
 · Enl. DIN 18095 - WICSTYLE 65N/WICSTYLE 77FP
 ·  Med falsgångjärn eller frontmonterade gångjärn i aluminium eller 
rostfritt stål
 · Enkel- och dubbeldörr, in- eller utåtgående
 ·  Kombination med fasta sidopartier och/eller överljus, öppnings-
bara sidopartier och/eller överljus

Inbrottsskydd/ skottskydd
 · Enl. SS EN 1627
 · Kan erhållas i WICSTYLE 65 och 75
 ·  Tack vare tillsatsartiklar graderas dörren upp till önskad  
säkerhetsklass (MK1-MK3)
 · Inbrottsklass MK4 för serien WICSTYLE 65S
 ·  Kombinerbar med skottskydd i klass FB4 enl. SS EN 1522

Dörrar

Doors

1 | Dörr med fyllning

2 | Panik- och nödutrymningsdörr
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KABA Door Systems, Schwarzenburg (CH)

WICSTYLE 65ED

Dörrsystem
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Automatisk skjutdörr

Spara energi med utökad komfort

Den högisolerade skjutdörren WICSTYLE 65ED, vilken är utvecklad 
och baserad på WICLINE 65, ger en ny ingång för energibesparing. 
Automatiska skjutdörrar har korta och optimerade öppningscykler. 
Genom detta hålls största delen av värmen inne i byggnaden. En 
viktig och avgörande faktor är också den tid som dörren är stängd 
– som nattetid eller helger. Tack vare dessa funktioner säkrar 
WICSTYLE 65ED byggnadens inomhusklimat och undviker stora 
värmeförluster, därigenom förbättras byggnadens energibalans 
markant. Genom den integrerade systemtekniken av multipla tät-
ningsnivåer och låsteknik undviks oönskat luftdrag vilket ytterligare 
minskar byggnadens energiförluster.

WICSTYLE 65ED kombinerar komfort och energieffektivitet med 
en design av minimerade profilbredder och optimerad transparens,  
effektiv värmeisolering och en tillpassad integration av dörrautoma-
tik. Dörrbladen som kan göras upp till 3,0 m höga kan kombineras 
med sido- och överparti. Den kompletta dörrenheten kan också 
integreras i WICTEC 50/60 fasadsystem. WICSTYLE 65ED till-
fredställer kraven på personskydd och klämfrihet enl. DIN 18650. 
Genom flerpunktslås kan dörren även uppnå högre inbrottsskydd.

Dörrsystem
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Skjutdörrsystem |  
Öppna rum

skjutDörrsystem

1 |
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Närmare naturen

Med WICONAs skjutdörrssystem öppnar man upp stora ytor mot 
naturen från villan, lägenheten, uterummet eller i tillbyggnaden.  
Efter egna önskemål och med utgångspunkt från rummets möjlig-
heter erbjuder WICSLIDE en optimalt tillpassad och funktionell lös-
ning för alla typer av transparenta öppningar. Stora dörrstorlekar 
med minimerade profiler förmedlar ett elegant uttryck. Genom-
arbetade systembeslag ger även vid hård belastning en långvarig 
funktionssäkerhet. De olika systemvarianterna ger utrymme för 
en flexibel anpassning till aktuella värmeisoleringskrav. I det breda 
WICSLIDE- programmet kan man bl.a. finna lyft-/skjutdörrar och 
skjutdörrar, både som två-eller trespårsvarianter i kombination med 
fasta partier. Vikdörren är ytterligare en produktvariant som finns att 
tillgå i WICSLIDE- sortimentet.

1 |  Floating Mercure, Hamburg (D)

 Förster Trabitzsch Architekten, Hamburg

 Hanse Metallbau, Elmenhorst / Lichtenhagen

2 |  Villa Tønsberg, Tjøme (N)

 Arkitektbygg Finn Sandmæl, Nesøya

 Flex CC-Glass AS, Barkåker

3 |  Zeppelin University, Friedrichshafen (D)

 Fritz Hack, Friedrichshafen

 Metallbau Schneider, Ravensburg

4 | Restaurant L’Océan, Le Croisic (F)

 Bureau d’Achon, Nantes

Skjutdörrsystem
Lyft-/ skjutdörrsystem
Vik-/ skjutdörrsystem

2 |

3 |

4 |
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1 | Vik-/ skjutdörren WICSLIDE 65FS
Vikdörren WICSLIDE 65FS är den rätta lösningen när öppningen 
skall maximeras och där utrymmet är begränsat för de öppnade 
elementen. Det ger ett vitt spektra av användningsområden såsom 
mötesrum, konferensanläggningar, kontorsbyggnader, hotell, ute-
rum och bilhallar.

2 | Lyft-/ skjutdörren WICSLIDE 23 / 26
Väderresistenta ytterväggsappliceringar eller en inomhusversion för 
rumsindelning: dessa serier passar mycket bra för uterum, swim-
mingpoolar och privata eller kommerciella konstruktionsprojekt 
med stora glaspartier.

3 | Skjutdörren/ fönstret WICSLIDE 24E / 24EN
Kan fås både med isolerad eller oisolerad karm vilket gör systemet 
extremt mångsidigt. I två- eller trespårsutförande med upp till sex 
skjutpartier samtidigt vilket öppnar upp möjlighet för väldigt stora 
öppningsbredder.

1 |

2 |

3 |

skjutDörrsystem

WICSLIDE 65FS 
WICSLIDE 160 
WICSLIDE 23
WICSLIDE 26
WICSLIDE 24E | 24EN
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Val av skjutdörrsystem

skjutDörrsystem

WICSLIDE 160

Det nya WICSLIDE 160 lyft-/skjutpartiet kombinerar utmärkt värme-
isolering med högsta funktionalitet och design. Hög prestanda när 
det gäller energieffektivitet, med Uw-värden under 1,0 W/(m²K),  
imponerande bladdimensioner med vikter upp till 400 kg och lång-
varig användarkomfort garanterar maximal kundtillfredställelse. 
Med den mest moderna teknologin och innovativa användarför-
delar är WICSLIDE 160 en högteknologisk produkt som sätter nya 
standarder inom komfort, väderprestanda och värmeisolering.
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Solskyddsystem |  
Kontrollerat dagsljus

solskyDDsystem

1 |
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Intelligent klimatkoncept

Modern arkitektur med stora glaspartier erbjuder ökade energi-
fördelar genom insläppet av dagsljus, men kräver i många fall även 
extern ljuskontroll. WICSOLAIRE solskyddssystem leder dagsljuset 
in i byggnaden och reducerar därigenom behovet av artificiellt ljus. 
Systemet kontrollerar även energi och värmetillförseln från sol-
strålarna och reducerar således behovet av luftkonditionering. Den 
visuella kontakten med exteriören behålls vilket förstärker känslan 
av komfort. Som en passiv teknologi kan WICSOLAIRE anpassas 
på olika sätt efter individuella krav och efter byggnadens arkitek-
tur. I kombination med WICONAs fönster och fasadsystem uppnås 
en perfekt sammansatt produktlösning och funktion. Bladen kan  
riktas horisontalt eller vertikalt i olika vinklar. Montaget kan göras 
horisontalt, lutande eller fästas vertikalt. Som tillval kan bladen 
utrustas med enheter av integrerad photovoltaic (solceller), vilka 
erbjuder en optimal anpassning med generering av energi för maxi-
mal effektivitet.

1 |  Horisontala lameller, motordrivna

2 |  Horisontala lameller, monterade på fasaden

3 |  Vertikala rotorblad, motordrivna

4 | Integrerad photovoltaic

WICSOLAIRE Light
WICSOLAIRE
WICSOLAIRE Light PV

2 |

3 |

4 |
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Omfattande säkerhet
skyDD och säkerhet

1 |
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T E C H N I K  F Ü R  I D E E N

Omfattande säkerhet

Personlig säkerhet och byggnadssäkerhet kräver en lösning som 
kan sammanställas på ett kompatibelt och helhetsriktigt sätt. Detta 
uppnås med WICONAs fönster-, fasad-, och dörrsystem. Varje 
del kan utföras med säkerhetsteknologi, tillsammans med övriga 
tilläggsfunktioner. Uppsatta krav för säkerhetskriterier uppnås 
genom standardkonstruktioner med mindre tilläggsanpassningar.

Säkerhetsval:
 · Inbrottsskydd: fasader, fönster, dörrar, skjutdörrar
 · Skottskydd: fasader, fönster, dörrar
 · Brandskydd: fasader, fönster, dörrar
 · Nödutrymning: dörrar
 · NSHEV (Natural smoke and heat exhaust ventilation):  
 fönster för fasader och glastak

3 |

2 |

4 |5 |
För mer detaljer, vänligen se respektive produkt-

information eller kontakta ditt WICONA- kontor.

1 |  Inbrottsklass MK 1 till MK 3,

 RC 1 till RC 3

2 |  Skottskydd i klass FB4

3 |    Brandskydd upp till klass E30/EI30,  

E60/EI60, EI90

4 |  Nödutrymning enligt SS EN 179 och 

 SS EN 1125

5 |   NSHEV i olika öppningsvarianter för  

fasader och glastak
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Unik i design och 
teknologi

projektlösnIngar

1 |
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T E C H N I K  F Ü R  I D E E N

Idéer blir verklighet

WICONA är ett varumärke synonymt med unika aluminium- 
konstruktioner som överträffar alla standarder. Vare sig det gäller en 
fasad i en miljonstad, en funktionell dörr eller ett fönster med mål att 
skapa en arkitektonisk struktur är varje lösning individuell, vilket gör 
att krav och önskemål från kunden blir helt tillgodosedda.

WICONAs utbud erbjuder de bästa valen för realisation av kom-
plexa designkoncept, vilka ofta är unika i teknologi och estetik. I  
WICONAs testcenter kan dessa omtalade lösningar testas i enlighet 
med flertalet EN- standarder eller efter individuella specifikationer. I 
testcentret kan storleken på testproverna sträcka sig upp till 10 x 
10 m, och testcentret är ett av Europas mest moderna. Detta gör 
att du kan vara säker på att dina idéer blir verklighet.

1 |  Tornado Tower, Doha (QT)

 CICO, Qatar

 Quipco, Qatar

2 |  WICONA testcenter, Bellenberg

 Testcenter för omtalade projekt

3 |  Monte Rosa Hut, Zermatt (CH)

 Andrea Deplaces, Zürich

 Fuxvisp, Visp

4 |  Sign, Düsseldorf

 Murphy Jahn Architekten, Berlin

 FKN, Neuenstein

Omtalade projektlösningar

3 |

2 |

4 |
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‘Powerhouse’ |  
Energipositiva byggnader

mIljöansvar
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T E C H N I K  F Ü R  I D E E N

WICONAs testcenter är ett exempel på att hållbara byggnader kan 
implementeras i verkligheten. Målet med byggnaden var att skapa 
en fabriksbyggnad som var självförsörjande. Med fokus på helhets-
planeringen bestämdes den optimala kombinationen av fasad, in-
genjörskonst och utnyttjande av naturresurser. Storskaliga fönster-
ytor i fasaden och taket tillåter arbete nästintill helt utan artificiellt 
ljus. Samtidigt blir det inget behov av kylning. 
 
Behovet av energi för uppvärmning och artificiellt ljus ligger på 
runt 23 kWh/m², ett värde som är nära gränsvärdet för passivhus 
i bostadshuskonstruktioner. Behovet täcks upp av photovoltaic  
system (solceller) på byggnadens tak. Dessutom täcker överskottet 
det operativa energibehovet i testcentret. Sett över åren är energi-
produktionen mer än 100 % högre än energikonsumptionen i bygg-
naden, vilket gör den till ett verkligt ”Powerhouse”. Som resultat är 
WICONAs testcenter en av de första energineutrala fabriksbygg-
naderna i Europa.

En specifik visualisering online visar den verkliga energiproduktionen och konsumptionen, 

dag för dag. Detta tillsammans med ytterligare information om WICONAs testcenter finns 

på hemsidan och på zeb-bellenberg.com

Miljöansvar.
Vi tar ansvar – gör det du också!
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I ett hållbart perspektiv
Att bygga för framtiden

hållbart perspektIv
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T E C H N I K  F Ü R  I D E E N

I ett hållbart perspektiv
Att bygga för framtiden

hållbart perspektIv

Ett hållbart perspektiv inom byggarkitektur inkluderar energi- 
effektivitet och klimathänsyn. Först och främst innebär det ett  
optimalt sparande av naturresurser inom ekonomiskt givna ramar. 
I framtiden blir detta det största värderingskriteriet för byggherren 
och hyrestagaren. Detta påvisas inte minst av den ständigt ökande 
mängden certifikat för byggnader som klarar vissa kriterier, där en 
byggnad eller produkt bedöms utifrån ett hållbart miljöperspektiv, 
som exempelvis:

Passivhuscertifikat:
Begränsar och maximerar det årliga uppvärmningsbehovet till 15 
W/m²K pr. m² boyta, och att byggnaden därigenom kan värmas 
enbart med passiva energikällor utan en primär uppvärmningskälla. 
I tillägg till den maximala energiåtgången är det totala Uw-värdet på 
fönster och glasfasader maximerat till 0,8 W/m²K.

Enova Anbefaler (Norge):
Märke för lågenergifönster som för dimensionen 1,2 x 1,2 m har ett 
Uw-värde < 1,0 W/m²K. WICLINE 77HI tillfredställer detta krav för 
fönster, fönsterdörrar, skjutdörrar och ”franska fönster”.

 Green Building: 
Initiativ från EU med mål att skynda på energieffektiviseringen inom 
bygg och fastighetssektorn. Green Building har ett fokus: energi.

Miljöbyggnad (Sverige):
Ett system främst utvecklat för bostäder och lokaler. Certifieringen 
utgår ifrån 16 kontrollpunkter där energi, farliga ämnen och inne-
miljö är i fokus.

LEED:
LEED framhåller en helhetssyn när det gäller hållbart perspektiv 
inom byggande genom att utvärdera prestationer vid placering och 
planering, hållbar platsutveckling, vattenbesparing, energieffek- 
tivitet, materialval, kvalitet på inomhusmiljö, innovativa strategier 
samt hänsyn till regionala prioriteringsproblem.

BREEAM:
Bedömnings- och rankingsystem för miljöprestationer inom hållbar 
byggnadsdesign, konstruktion och i drift.

Sunda Hus:
Gör produktbedömningar utifrån aspekten farliga ämnen. Dessa 
bedömningar förekommer sedan som punkter i de olika miljö-
märkningarna.
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mIljöansvar

Här på Hydro siktar vi inte enbart på hållbarhet av byggnader 
genom värmeisolering, vi tar även hänsyn till energieffektivitet och 
skydd av klimatet genom hela livscykeln. Vår filosofi är att hantera 
naturresurserna omsorgsfullt. Med början vid produktionen av  
aluminium, där 68% av energin som används är hydro energi, och 
sedan hela vägen till återvinningsprocessen som sker i egen regi.

Vi bryr oss – gör det du också!

Systemutveckling med  
eco-design

Aluminiumproduktion 
med hydroenergi

Återvinning

Energieffektiv  
användning
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T E C H N I K  F Ü R  I D E E N

Ansvar för vår miljö

Aluminium är ett modernt material – lätt, starkt, en god ledare av 
värme och elektricitet, ej magnetiskt, korrosionståligt, hygieniskt 
och helt återvinningsbart. Aluminiumkonstruktioner väger enbart en 
tredjedel av vikten för en stålkonstruktion. Aluminium är dessutom 
ett idealt material sett ur ett hållbart perspektiv: 

 ·  Aluminium är det tredje starkaste elementet på jorden och  
kommer från bauxit
 ·  Hos WICONA kommer 68 % av energikravet för aluminium-
produktion från hydroenergi
 ·  Aluminium har en mycket lång livstid: omkring 75 % av de 
aluminiumprodukter som någonsin tillverkats används än idag
 ·  Enbart 5 % av originalenergin som användes vid framställningen 
behövs för aluminiumproduktion av återvunna material
 ·  Aluminium är oändligt återvinningsbart: återvinningsgraden för 
aluminium ligger på mellan 95-100 %, utan kvalitetsförluster
 ·  Återvinning av 1 ton aluminium innebär: ca. 4 ton mindre bauxit 
och 9 ton mindre CO2- utsläpp
 ·  Aluminium är lätt: slimmade karmar för fönster och fasader, 
jämfört med trä, tillåter större ljusinsläpp och bättre utnyttjande av 
solenergi
 ·  Aluminium är nästintill underhållsfritt: inga åtgärder mot mögel, 
svampangrepp eller korrosion, inga lösningsmedel för ytbehand-
lingen

WICONA har de rätta lösningarna

Klappat och klart: WICONAs byggsystem i aluminium uppfyller 
med eftertyck alla de tidigare nämnda ”Byggcertifikaten” och har 
därigenom avgörande bidragit till certifiering av de visade projekt-
en. WICONA har redan för flera år sedan tagit den ledande rollen 
inom området och kan stötta sig på tiotals år med forskning och 
utveckling. Detta ger dig en stor portfölj av produkter och support 
för att forma dina projekt efter ett hållbart och långsiktigt perspektiv. 
WICONA erbjuder, som första profilsystem, en ny service under  
temat hållbarhet: Environmental Product Declaration (EPD), som 
presenterar byggproduktens livscykelanalys inklusive miljöpåver-
kan. Denna deklaration följer de internationella standarderna ISO 
14025 och ISO 21930, och kan genereras ur mjukvaran WICTOP.

1 |   Södra Climate Arena, Växjö  

(Kent Pedersen Arkitektfirma ApS, Hellerup)  

Skandinaviens första passivhuscertifierade sportarena. 

Designad med WICSTYLE 75 evo dörrar, WICLINE 75 evo HI 

fönster samt fasadpartier i WICTEC 50HI PH.

2 |   Lakeside Park, Bratislava (SK) 

   Adamson Associates Architects, Toronto

 BREEAM- certifierad. Designad med WICTEC elementfasad 

 och WICLINE högisolerade fönster

3 |  Brandstation, Heidelberg 

  Kulka & Urbanietz Architekten, Cologne Fått utmärkelsen 

Passivhuscertifikat från Passivhusinstitutet. Designad med 

WICTEC 50HI passivhusfasader och WICLINE högisolerade 

fönster, Uw
 totalt = 0.8 W/(m2K).

2 |

1 |

3 |
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mjukvarulösnIngar och Internet

WICONA Finder |  
Sökmotorn för arkitektur
Den nya internetplattformen med unika möjligheter för arkitekter och 
planerare: www.wiconafinder.com. Har du en specifik plan för ett 
byggprojekt och vill verfiera din design eller dina konstruktionsval? 
Här finner du exempel på hur liknande projekt på ett framgångsrikt 
sätt har lösts inom verklig konstruktion. Tack vare WICONA Finder 
har du direkt tillgång till detaljerad information om konstruktions-
varianter, produkter, tekniska detaljer, omfattande dokumentation 

med bilder, sektionsritningar och användningsexempel. 
Kartfunktionen tillåter dig att lokalisera referensobjekt 
världen över via Google maps. Nya referensobjekt upp-
dateras kontinuerligt i alla länder, vilket gör WICONA 
Finder till en ”levande sökmotor” som följer de ständigt 
ändrade trenderna inom arkitektur.
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T E C H N I K  F Ü R  I D E E N

mjukvarulösnIngar och Internet

Klicka dig in i den nya WICONA-världen på internet; www.wicona.se. 
Du möts av en sida enkel att överblicka där modern design och du som  
brukare står i fokus:

 ·  hela WICONAs produktutbud visas med detaljerad information, bilder 
och grafik
 ·  all viktig information relaterad till WICONA och våra produkter,  
översiktligt och ständigt uppdaterat
 ·  en stor och specialiserad informationsservice för dig som arkitekt eller 
planerare
 ·  en klar och omfattande användarguide – du finner produktinformationen 
du söker genom enbart några enstaka ”klick”
 ·  snabb tillgång till alla områden relevanta för dig under menyn  
”Arkitekter”
 ·  en direkt nedladdning av CAD- ritningar och användningsexempel i 
.dwg och .dxf- format för varje produktserie
 ·  en utökad service genom direkta, användbara verktyg, vilka du finner via 
länkar som en databas för exempelvis beskrivningstexter, eller mjukvara 
för att kalkylera U- värden för fönster

1 |  Produktpresentation med detaljer och teknisk information

2 |  CAD- ritningar i .dwg eller .dxf- format för varje produkt

3 |  Förslag till beskrivningstexter i olika format

4 |  Kalkyleringsverktyg för U-värdesberäkning för fönster

‘Technology for ideas’ – även online!WICONA Finder |  
Sökmotorn för arkitektur

2 |

1 |

3 |

4 |
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Ett starkt varumärke  
i ett starkt företag

hyDro och wIcona

1 |
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T E C H N I K  F Ü R  I D E E N

Hydro och WICONA

WICONA är ett varumärke inom Hydro Building Systems, ett affärs-
område i Norsk Hydro- koncernen. Hydro är en global leverantör 
av aluminium och aluminiumprodukter. Koncernen har 23.000  
anställda i 40 länder, och har verksamhet på alla kontinenter. Med 
utgångspunkt från mer än 100 års produktion av förnybar energi, 
teknikutveckling och nyskapande samarbete, är Hydros uppgift att 
ge större bärkraft till våra kunder och till det samhälle vi lever i.

Inom sektorn återvinning av aluminium är Hydro ledande och att 
verka i ett hållbart perpektiv är en levande företagsfilosofi och 
måttstock inom forskning och utveckling på företaget. Hydro driver 
vattenkraftverk i Norge, genererar ström för egen aluminiumproduk-
tion och är aktiv inom utveckling av solcellsteknologi och dess  
användande.

Detta resulterar i att Hydro är ledande inom framtidens tillväxtom-
råde; Hydro har funnits med på rankinglistan för aluminiumföretag 
på Dow-Jones värderingsindex (DJSI) för hållbart perspektiv (sus-
tainibility) varje år sedan indexet lanserades 1999. Hydro uppnådde 
också bästa notering för risk- och krishantering, för etiska principer, 
transparens, miljöpolicy och miljöstyrning såväl som för strategi för 
biologisk mångfald och klimat och miljöhänsyn.

Hydro Building Systems leverar byggsystem för fönster, dörrar, 
fasader och övriga produkter inom glasarkitektur. WICONA står för 
”made in Germany” kvalitet. I mer än sex årtionden har erfaren-
het och värdefull ”know-how” samlats – den bästa förutsättningen 
för en flexibel marknadsanpassning och dynamisk framtidsutveck-
ling. Samtidigt spelar grundforskning, innovativ systemutveckling, 
individuella projektlösningar och kundorienterad projektservice en 
ständigt större roll. På detta sätt når högkvalitativa systemlösningar 
under varumärket WICONA ut i hela världen.

WICONA i Hydro- gruppen

1 |  Ledande inom aluminium, från råmaterial i gruvan till  

 återvinning: Hydro

2 |  Aluminiumet som används för WICONAs profiler är till  

 68 % gjort med hydroenergi, d.v.s. återvunnen  

 energi

3 |  Hög precision vid Hydros extruderingsfabriker 

4 |  ‘Energibank’: Återvinning av aluminium är en värdefull  

 tillgång

2 |

3 |

4 |
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systemöversIkt FasaDer

 · Synlig bredd 50 / 60 mm

 · U
f
 upp till 1.2 W/(m2K)

 · Fyllningstjocklek 3 - 63 mm

 ·  3-dimensionella konstruktioner 

upp till 90°

 · Integrerat solskydd 

 (systemintegrerade styrskenor) 

WICTEC 50 / WICTEC 60
Fasadsystem

 · U
f
 = 0.75 W/(m2K)

 · Optimerad värmeisolering

 · För treglas från 45 till 51 mm

 · Synlig bredd 50 mm

 ·  3-dimensionell konstruktion/ 

inbrottsskydd MK 2 möjligt

 ·  Certifierad av ift Rosenheim  

som komponent till passivhus

WICTEC 50HI
Certifierat fasadsystem för passivhus

 ·  Profiler i stålfasadkarakär

 · Synlig bredd 50 mm

 ·  Kombination med olika 

täckprofiler möjligt

 ·  Systemteknologi som 

WICTEC 50

WICTEC 50
Industri design

 · Integrerad eller utanpåliggande  

 Slim pressure plate

 · Profilbredd 43 eller 51 mm

 · Inget SG-godkännande behövs

WICTEC 50
SG-Design

 · Synlig bredd 50 mm

 · Slimmad design

 · För dubbel- eller trippelglas

 · Med Europeiska god- 

 kännandet ETA

WICTEC 50SG
Structural Glazing

 ·  För direkt glasning på  

stål- eller träprofiler

 · Synlig bredd 50 mm

 · För profiler från 50 mm 

WICTEC 50A
Tilläggskonstruktion för stål / trä

 · Brandskyddsklass 

 E30, EI30, EI60

 · Synlig bredd 50 / 60 mm

 · Glas eller panel upp till 

 1.8 x 3.0 m eller 2.4 x 1.4 m

 · Lutande glasning möjlig upp  

 till 0°

WICTEC 50FP / 60FP
Brandskydd

 · Synlig bredd 50 / 60 mm

 · Inbrottsskydd MK1 till MK3

WICTEC 50EH / 60EH
Inbrottsskydd

 · Synlig bredd 50 / 60 mm

 · Systemteknologi som   

 WICTEC 50 / WICTEC 60

 ·  Skottskyddsklass FB4 med 

aluminiumförstärkning

WICTEC 50DH / 60DH
Skottskydd

 ·  Systemintegrerade persienn-

spår

 · Synlig bredd 50 mm

 · Profildesign i box eller  

 T- karaktär

 · Glasfasad och solskydds-  

 funktion i en enhet 

 

WICTEC 50 
Integrerat solskydd

 · Fasadsystemteknologi

 · U
f
 ned till 1.6 W/(m2K)

 · Synlig bredd 60 mm

 · Fyllningstjocklek upp till 36 mm

 · Enhetsstorlek upp till 2.8 x  

 3.5 m

WICTEC EL60
Elementfasadsystem

 · Fasadsystemteknologi

 · U
f
 ned till 1.4 W/(m2K)

 · Synlig bredd 50 / 65 mm

 · Fyllningstjocklek upp till   

 44 mm

 · Enhetsstorlek upp till   

 3.0 x 3.5 m

WICTEC 50EL
Elementfasadsystem
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systemöversIkt Fönster

 · U
f
 ned till 1.3 W/(m2K),  

 U
w
 under 1.0 W/(m2K)

 · Systemdjup 65 mm

 · Inbrottsskydd MK1  

 till MK3 möjligt

 · Skottskydd FB4  

 möjligt

WICLINE 65 evo

 · U
f
 ned till 1.2 W/(m2K),  

 U
w
 under 0.9 W/(m2K)

 · Systemdjup 75 mm

 ·  Inbrottsskydd MK1  

till MK3 möjligt

 · Skottskydd FB4  

 möjligt

WICLINE 75 evo

 · Optimerad värmeisolering, 

 U
w
 ≤ 0.8 W/(m2K)

 · Systemdjup 95 mm

 ·  Certifierad Minergie-P Module 

(Schweiz)

WICLINE
Minergie-P / passivhus

 · Extra slimmade karmar

 · Ingen båge synlig från utsidan 

 · U
f
 ned till 1.8 W/(m2K),  

 U
w
 under 1.0 W/(m2K)

 · Systemdjup 75 / 85 mm

WICLINE 65 / 75 evo
Dold båge

 ·  Classic design med över-

lappande båge

 · Systemdjup 75 / 85 mm

WICLINE 65 / 75 evo
Classic design

 · Oisolerad

 · Systemdjup 65 mm

 · För interiör användning

WICLINE 65N
Oisolerad

 · Ståldesign, ideal för  

 renovering

 · Systemdjup 77 mm

WICLINE 77
Industri design

 ·  Parallell utåtgående eller  

„senk klapp“ överkantshängd 

båge i structural glazing SG 

Design

 · Systemdjup 90 mm

 · SG design med standardglas

 · Kan integreras i fasadsystem

WICLINE 90 SG
Helglasfönster

 · Takfönster för integrering i  

 takfasadsystemet 

 · Synlig bredd 81 mm

 · Öppningsvinkel upp till 90°

WICTEC 50
Takfönster

 ·  Isolerad, slimmad öppnings-

båge för manuell ventilation 

 ·  För användning i fasadsystem 

och fönsterkonstruktioner 

 · Bågbredd 250 mm, 

 höjd upp till 2250 mm

WICLINE
Ventilationslucka

 · U
w
 ≤ 0.9 W/(m2K)

 ·  Kopplade fönster med 

tilläggsbåge

 · Systemdjup 125 mm

 · Ljudisolering upp till  

 R
w
 = 48 dB

 · Integrerat solskydd

WICLINE 125
Kopplade fönster

 · U
w
 ≤ 0.7 W/(m2K)

 ·  Inåtgående båge kom-

binerad med parallell 

utåtgående båge

 · Systemdjup 215 mm

 · Ljudisolering upp till  

 R
w
 = 57 dB

 · Integrerat solskydd

WICLINE 215
Hybridfönster
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systemöversIkt Dörrar | skjutDörrar

 · Bågvikt upp till 200 kg

 · Systemdjup 65 mm

 · Inbrottsskydd RC 1 till  

 RC 3 möjligt

 · Skottskydd FB4  

 möjligt

 · Panikfunktion möjlig

WICSTYLE 65 evo

 · Bågvikt upp till 200 kg

 · Systemdjup 75 mm

 · Inbrottsskydd RC 1 till  

 RC 3 möjligt

 · Skottskydd FB4 möjligt

 · Panikfunktion möjlig

WICSTYLE 75 evo

 ·  Classic design med över-

lappande båge

 · Systemdjup 75 / 85 mm

WICSTYLE 65 / 75 evo 
Classic design

 · Ideal för entrédörrar

 · Systemdjup 88 mm

 ·  Classic eller rundad design 

profilkontur

 · Inbrottsskydd RC 1 till  

 RC 3 möjligt

WICSTYLE 88

 · Oisolerad

 · För interiöra lösningar

 · Profildjup 50 mm

WICSTYLE 50N 

 · Oisolerad

 · För interiöra lösningar

 · Profildjup 65 mm

 ·  Röktäthet möjlig

 · Panikfunktion möjlig

WICSTYLE 65N

 · Brandskyddsklass  

 E30, EI30, E45, EI45, E60, EI60

 · Flertalet profildjup

 · Enkel eller dubbel båge

 ·  Möjlig att kombinera med  

fasta glas och överljus

 ·  För enhetlig dörrdesign med 

eller utan brandskydd

WICSTYLE 77FP / 90FP 
Brandskydd

 · Optimerad värmeisolering,  

 U
w
 upp till 1.5 W/(m2K)

 ·  Testat komplett system  

(helisolerad dörrenhet)

 · Identisk med Kaba PSW

WICSTYLE 65ED 
Automatisk skjutdörr

 ·  118 dörrvarianter 

 ·  Värmeisolering,  

U
w
 ned till 1.3 W/(m2K)

 ·  Bågstorlekar (b x h) up to  

1.10 x 2.50 m

WICSLIDE 65FS 
Vik- /skjutdörrsystem

 · Tvåspår

 · Profildjup 160 mm

 · Högpresterande värmeisolering,  

 U
w
 under 1.1 W/(m2K)

 · Bågstorlek (b x h) upp till  

 3.24 x 3.40 m

WICSLIDE 160 
Lyft- /skjutdörrsystem

 · Två eller tre spår

 · Optimerad värmeisolering,  

 U
w
 upp till 1.3 W/(m2K)

 · Bågstorlek (h x b) upp till  

 3.50 x 2.60 m

WICSLIDE 23 / 26 
Lyft- /skjutdörrsystem

 · Två eller tre spår

 ·  Optimerad värmeisolering,  

U
w
 upp till 1.3 W/(m2K),  

eller oisolerad

 · Bågstorlek (h x b) upp till   

 1.80 x 2.50 m

WICSLIDE 24E / 24EN 
Skjutdörrsystem
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wIcona värlDen över

Tyskland
Hydro Building Systems GmbH
Söflinger Straße 70
89077 Ulm
Telefon  +49 731 3984-0
www.wicona.de

Schweiz
Hydro Building Systems AG
Gewerbepark
Postfach 30
5506 Mägenwil
Telefon  +41 62 88741-41
www.wicona.ch

Österrike
Hydro Building Systems GmbH
Wallerseestraße 49
5201 Seekirchen 
Telefon  +43 6212 2000
www.wicona.at

Sverige
Hydro Building Systems AB
Box 3127
350 43 Växjö
Phone  +46 470 78 74 00
www.wicona.se

Danmark
Salgskontor Danmark
Hydro Building Systems
Lene Haus Vej 21 
7430 Ikast
Phone  +45 70 20 20 48
www.wicona.dk 

Norge
Hydro Building Systems AB
Drammensveien 260
0283 Oslo
Phone  +47 22 42 22 00
www.wicona.no

Polen
Hydro Building Systems Sp. z o.o.
ul. Mińska 63A
03-828 Warszawa
Phone  +48 22 3308170
ww.wicona.com

Ryssland
ООО Гидро Билдинг Системс
RUS-123317, Россия, Москва
ул. Тестовская, д. 10
«Москва-Сити»
БЦ «Северная башня»
Тел.  +7 495 708 45 96
www.wicona.ru

Estland / Lettland / Litauen
Hydro Building Systems OÜ
Pärnu mnt. 139 f
11317, Tallinn
Phone  +37 2657 6635
www.wicona.com

Tjeckien
Hydro Building Systems spol. s r.o.
Holandská 8
63900 Brno 
Phone  +420 (0) 543 422030
www.wicona.cz

Ungern
Hydro Building Systems Kft.
Graphisoft Park, Záhony u 7.
1031 Budapest
Phone  +36 (1) 4533457
www.wicona.at

Frankrike
Hydro Building Systems S.a.r.l.
Rue Jean-Baptiste Godin
Parc d‘Activités Le Plateau
02200 Courmelles
Tel.  +33 3 23 59 82 00
 www.wicona.fr

Belgien
Hydro Building Systems N.V.
Nijverheidsstraat 48 E
B-2260 Oevel
Telefoon  +32 14 24 99 99
www.wicona.be

Italien
Hydro Building Systems S.p.A.
Centro Servizi WICONA
Via Stazione 133/X
30035 Ballò di Mirano (VE)
Telefono  +39 041 51 38 633
www.wicona.it

Storbritannien
Hydro Building Systems Ltd.
Silkwood Park
Wakefield WF5 9TG
United Kingdom
Phone  +44 845 602 8799
www.wicona.co.uk

Irland
Hydro Building Systems
Unit J1 Baldonnell Business Park
Naas Road
Dublin 22, Eire
Phone  +353 1 4105766
www.wicona.ie

Spanien
Hydro Building Systems S.l.
Camí de Ca n‘Ametller, 18
08195 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
Teléfono  +34 902 22 23 23
www.wicona.es

Kina
Hydro Building Systems Co. Ltd
5C-15 LIANDO International Industry Park
Maju Bridge
Tongzhou District, Beijing, PRC 101102
Phone  +8610 6059 5686
www.wicona.cn

International
Hydro Building Systems S.a.r.l.
270 rue Léon Joulin
BP 63709
31037 Toulouse cedex 01
Téléphone  +33 5 61 31 26 26
www.wicona-int.com
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Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar.

Hydro Building Systems
Box 3127
SE-350 43 Växjö
Telefon +46 (0) 470- 78 74 00
www.wicona.se


