Skape framtiden

Technik für Ideen

Å skape god arkitektur fordrer kreativitet og designfrihet.
Ideer realiseres gjennom godt samarbeid mellom ulike
faggrupper. I denne prosessen bidrar WICONA med know-

how, high-tech produktsortiment og profesjonell bistand
overfor arkitekter og planleggere fra tidlig fase og frem mot
ferdig bygg.
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IDÉER

God arkitektur beriker
omgivelsene
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Idéer blir virkelighet

Det er en utfordrende oppgave å kombinere god arkitektur med
økologisk ansvar, der valg av byggematerialer styres av bestandighet, bundet energi og CO2-avtrykk.
Dette krever konsepter som tar hensyn til naturressursene, tilbyr
en høy brukerkomfort i form av gode arbeidsforhold og et godt
inneklima. I tillegg skal et ambisiøst design bidra til økonomisk
attraktive løsninger for byggherre og leietakere.
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WICONA har over lang tid identifisert områder for forbedring, og har
implementert kunnskapen i sin produktutvikling. Som et ledende
systemhus for aluminiumprofil-systemer, tilbyr vi redskapene
som behøves for å realisere arkitektoniske visjoner, samtidig som
økonomiske aspekter ivaretas. WICONA har med sine fasadeløsninger bidratt til at en rekke bygg over hele verden er miljøsertifisert
etter BREEAM, DGNB, LEED, Passivhus eller Minergie eller andre
sertifikatordninger.
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Vi ser frem til å bidra til å realisere dine ideer!
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1 | adidas, Herzogenaurach (D)
Spesialdesignede åpningsvinduer
basert på helglassteknologi
2 | Bharati Forskningsstasjon
De første WICONA fasadene i Antarktis
3 | M. G. Lichtwer School, Wurzen (D)
Renoveringen ga en reduksjon i
energiforbruket på 60 %
4 | Westarkade KfW, Frankfurt (D)
Verdens beste høyhus er også
et av de mest miljøvennlige

IDÉER I OMSKAPT TIL VIRKELIGHET

BHARATI
Bharati forskningsstasjon
I Roald Amundsens
fotspor

NCAOR, Goa (India)
IMS Ingenieurgesellschaft, Hamburg (D)
bof Architekten, Hamburg (D)
Käfer Construction, Bremen (D)
Lenderoth GmbH, Bremen (D)

Den indiske regjeringen hadde en idé om å realisere en forskningsstasjon i Antarktis. Arkitektens hovedgrep besto i å kombinere
nødvendig sikkerhet og ekstreme bygningstekniske krav med en
storslått panoramautsikt over polarlandskapet. Rådgivende ingeniør
ville løse kravet til kort byggetid ved et prinsipp basert på å bygge
inn 134 prefabrikkerte kontainere bak et ekstra ytre skall. Glasspartiene ble realisert med WICONA`s høyisolerende påhengsfasade
samt brannhemmende vinduer og dører.
Dette ugjestmilde og golde området av Antarktis utgjør en viktig
internasjonal forskningsbase for meteorologi, klimatologi og astrofysikk. Kontainerne ble fraktet til byggeplassen ved “Larsemann Hills“

med båt. På grunn av den korte sommeren i polområdene måtte
byggeprosessen gjennomføres i løpet av kun tre måneder. De
ekstreme værforholdene i Antarktis var bestemmende for utforming
og detaljering av fasadene. Klimaet byr på ekstreme mekaniske
og termiske belastninger med vindhastigheter opp til 270 km/t og
temperaturer ned under -50 °C.
De spesialdesignede glassfasadene er utført med tre-lagsisolerglass, og er montert med 15° helning på nord- og sydsiden.
WICTEC 50HI fasadesystem og WICLINE 75 vindussystem utgjør
kjernen i en struktur som oppnår en Ucw -verdi på 0,8 W/(m²K).
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De prefabrikerte modulene ga en fleksibel tilpasning til det ytre
fasadeskallet. Nødvendig brannsikkerhet innebar store utfordringer ved utformingen av bygningens innvendige komponenenter. Brannhemmende dører (EI30) og vinduer (E30) basert på
WICONAs WICLINE 75 og WICSTYLE 77FP bidro til å oppfylle
nødvendige krav.
Bharati Forskningsstasjon illustrerer overbevisende hvordan et nært
samarbeid mellom alle involverte parter bidrar til å kunne realisere
dristige ideer - selv under de mest krevende forhold. WICONAs
bidrag besto i utvikle kreative løsninger for ekstreme forhold med
basis i standard gjennomprøvde systemløsninger.

Bilder: NCAOR, IMS, bof architekten, Käfer Construction
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Sauerbruch Hutton, Berlin (D)
FKN, Neuenstein

Verdens beste
høyhus 2011*

Det nye hovedkontoret for KfW Bank i Frankfurt er delvis utført
som et høyhus og oppnådde utmerkelsen “CTBUH 2011 Best Tall
Building in the World Award“, tildelt av Council on Tall Buildings and
Urban Habitat*. Viktige kriterier for prisen besto i arkitektur, teknisk
innovasjon, energieffektivitet samt byggets positive innvirkning på
bymiljø og befolkning.
Arkitektfirmaet bak prosjektet, Sauerbruch Hutton Architects,
mottok prisen for bygget, som eksteriørmessig er basert på
WICONA spesialdesignede fasader. Disse er synlige på lang
avstand på grunn av sine fargete glassfelt og karakteristiske
oppdeling. Fasadene er basert på etasjehøye, fabrikkproduserte
elementer utført som dobbeltfasade.
Med et primærenergi-forbruk på 98 kWh/m2 år posisjonerer
KfW-bygningen seg som et av verdens mest energieffektive
kontorbygg. Arkitekt, fasaderådgiver og fasadeentreprenør lanserte
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KfW Bank
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i tidlig fase ideer som senere ble omsatt til virkelighet ved hjelp av
WICONA teknologi. Høyhuset strekker seg over 13 etasjer, med
en innvendig isolert fasade basert på vindussystemet WICLINE.
Åpningsvinduene har rammer som ligger skjult bak karmen slik at
faste og åpningsbare felt fremstår enhetlig.
Utvendig sørger etasjehøye, utadslående vinduer for ventilering av
luftrommet mellom fasadesjiktene. Inn- og utluft organiseres horisontalt pr. etasje og reguleres for optimal effektivitet med vindfølere. Løsningen representerer en nyvinning innen ventilasjon av
dobbeltfasader, da disse normalt ventileres vertikalt over en- eller
flere etasjer.
Den ytre fasadens sagtannete form sørger for at de fargete åpningsvinduene oppnår en optimal virkningsgrad, samtidig som den bidrar
til at bygget endrer farge når betrakteren endrer betraktningspunkt.

IDÉER I OMSKAPT TIL VIRKELIGHET

Renovering av
Energieffektiv renovering
av et bygg i drift

Målsetting: Å redusere oppvarmingskostnadene med 60 % ved
å bytte ut fasadene på en videregående skole i full drift. Teknologi: Fasade- og vinduselementer med passivhusegenskaper fra
WICONA designet for effektiv montasje. Resultat: Alle målsettinger
oppnådd.
Sommeren 1996 ble M.-G.-Lichtwer Gymnasium i Wurzen innviet,
og fikk mye oppmerksomhet for konsept og utførelse. Store
moduler fremstår som lette og svevende på en bærestruktur av
søyler, mens variasjon i arkitekturen deler komplekset opp i mindre,
intime enheter. Imidlertid oppsto etter kort tid tekniske problemer
med fasader og vinduer utført i tre, noe som etterhvert medførte et

Kühn + Kewitz, Wurzen (D)
Metallbau Grünewald, Gronau
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skole i Wurzen
behov for renovering. En overgripende målsetting for en slik investering var en betydelig reduksjon av oppvarmingskostnader. WICONA
fasadeløsninger innebar et gunstig utgangspunkt for å oppnå
ønsket resultat; Basiskonstruksjoner med gode termiske egenskaper som samtidig muliggjør fleksibilitet med tanke på arkitektur
og tilpasning til eksisterende bygningsmasse. Aluminum med sin
vedlikeholdsfrihet og stabile egenskaper fremsto som et selvfølgelig
valg etter uheldige erfaringer med trefasader.
Nye fasadefelt ble designet med opptil 3 m spennvidde mellom
vertikale stendre. Profiler med gode isolerende egenskaper kombinert med 3-lags isolerglass ga en total Ucw-verdi på 1,2 W/(m²K).

En annen stor utfordring var å gjennomføre renoveringen i løpet av
skoleåret. Uskiftingen av fasadeelementer ble utført i etapper på
3 klasserom, og allerede etter ferdigstillelse av en fløy kunne en
registrere effekten av forbedret isolasjon. Termografi før og etter
utskifting dokumenterer med all tydelighet hvorfor varmetapet etter
ferdigstillelse kunne reduseres med 60 %.
De nye fasadene har i tillegg hatt stor betydning for et forbedret
innemiljø i sommerhalvåret. Godt isolerte fasader og solkontrollerende glass har bidratt til at klasserommene holdes svale og
behagelige i sommerhalvåret.
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FASADESYSTEM

Fasadesystem |
Realisering av idéer

1|
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Curtain wall fasader
Sikkerhetssystemer
Elementfasader
Dobbelfasader
Helglassfasader
Autarke fasader

WICTEC muliggjør et totalkonsept innen moderne fasadedesign
som samtidig implementerer løsninger for isolasjon på passivhusnivå, ventilasjon, dagslysutnyttelse, samt beskyttelse mot støy og
brann.

3|

WICTEC fasadesystemer muliggjør realisering arkitektoniske
visjoner innenfor standardsortimentet, eller ved prosjektspesifikke
modifikasjoner. En av fordelene med aluminium er enkel og billig
fremstilling av nye profiler. Disse supplerer basis-systemet, og
bidrar til det enkelte prosjekts unike design. Påkrevde egenskaper
med hensyn til regn- og vindtetthet, isolasjon og annet er allerede dokumentert gjennom basissystemet som prosjektløsningen
bygger på.
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Fasadesystemene kombineres med WICONA vinduer, slag- og
skyvedører. Utover katalogenes standardløsninger finnes en
omfattende base av prosjektspesifikke løsninger. En dialog med
WICONAs rådgivere i tidlig fase kan derfor være nyttig for å kunne
benytte allerede realiserte prosjekter som idegrunnlag.
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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

FASADESYSTEM

WICTEC 50
WICTEC 60

Dachser hovedkontor, Kempten (D)
Passivhus godkjent fasade med integrert ventilasjon
Dachser Immobilien, Kempten / DS Plan, Stuttgart
Dodel Metallbau, Ulm

FASADESYSTEM

Curtain wall fasader

Slank all-rounder
WICTEC utgjør den fleksible og pålitelige allrounderen innen
WICONA fasadesystemer. Et omfattende profilsortiment egnet for
ulike geometrier gir stor designfrihet innenfor et godt dokumentert
profilprogram. Profilbredder på kun 50- og 60 mm muliggjør slanke
strukturer. WICTEC 50HI benyttes der det stilles høye krav til isolasjon. HI-versjonen samt tilleggsfunksjoner for ulike typer sikkerhet
oppnås uten visuelle avvik fra standard utførelse. WICTEC 50HI yter
U-verdier på passivhusnivå med Ucw-verdier under 0,8 W/(m²K) og
er det første aluminiumsystemet som er sertifisert av ift Rosenheim.
WICTEC 50 og -60 tilbys som standard med aluminium som
bærende struktur. Alternativt finnes profiler for montering direkte
på tre- eller stålprofiler. Ulike typer åpningsbare elementer implementeres på tilsvarende måte som faste glass eller tette paneler.
Brann- eller skuddhemmende funksjoner eller annen type sikkerhet
gir ingen konsekvenser for fasadens optikk.
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Taj Mall, Amman (JOR)

LONE hotel, Rovinj (HR)

FASADESYSTEM

WICTEC 50 og -60 utgjør basisversjoner med kun 50 mm og
60 mm profilbredde. En omfattende fleksibilitet viser seg gjennom
ulike varianter og utvidelsmuligheter rundt grunnsortimentet. Ulike
krav med hensyn til brann, innbrudd eller skudd ivaretas med
marginale tilpasninger som ikke påvirker fasadens ytre design.

Slank all-rounder |
Valg av fasadesystem

1 | Passivhusfasader
··For sertifiserte passivhusbygg
··Fyllingstykkelse 46 mm – 51 mm
··Isolering: Uf = 0,74 W/(m²K), Ucw = 0,8 W/(m²K)
··Basert på WICTEC 50 med elastomerisolatorer
··Mulighet for 3D-konstruksjoner
··Innbruddshemmende opp til klasse RC2
2 | Industri design
··Profiler med teknisk struktur- slankt utseende
··Ligner på stål (T-profiler eller IPE bjelker)
3 | SG design med integrerte klemprofiler
··Profilbredde på kun 43 mm eller 51 mm, med 4 mm
utenpåliggende eller flush med bearbeidede glasskanter

1|
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FASADESYSTEM

Fasadesystem

··Forenklet konstruksjon og mekanisk innfesting med
design tilsvarende ”structural glazing”
··Ingen vedlikehold av lim- og tettefuger, ingen teknisk
godkjenning nødvendig
4 | Integrert solskjerming
··Styreskinne for solskjerming integrert i utvendige dekkprofiler
··Ingen ettermontasje av opphengsbolter eller bearbeidinger
er nødvendig å utføre på byggeplass
··Sikker drift av solskjerming med vindhastigheter opp til 25 m/s

6 | WICTEC 50
··Poster og losholter i samme dybde og geometri
··Ingen endebearbeiding nødvendig
··Overlappende vertikale og horisontale EPDM-pakninger
sikrer perfekt sammenføying av tetteskjikt
7 | WICTEC 60
··For post-losholt-fasader med høyere tekniske og statiske krav
··Systembredde 60 mm, profildybde 70 mm til 170 mm

5 | Add-on konstruksjon
··Direkte glassing på bærestruktur av tre eller stål
··Overlappende EPDM-pakninger sikrer pålitelig tetthet
··Enkel montering på stålprofiler via en spesiell bolt-teknologi
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FASADESYSTEM

Sikkerhet – ”all-inclusive” beskyttelse

Sikkerhetsløsninger for fasadesystem:
Brannhemming
Innbruddshemming
Skuddhemming

Personsikkerhet og sikring av bygg krever en helhetlig og sammenhengende løsningstilnærming for å kunne utføres i aluminium
profilsystemer. Dette er oppnådd med WICONAs serier for fasader,
dører og vinduer. Basert på standardiserte systemkomponenter,
med identisk grunnteknikk, kan hver av disse løsningene utføres
med sikkerhetsteknologi, i kombinasjon med andre tilleggsfunksjoner. Du kan kombinere standard løsninger med brann-,
innbrudds- og skuddhemming for et kongruent design for ditt arkitektoniske konsept.
1 + 2 | Brannhemming*
··Brannteknisk klasse E30/EI30
··Profilbredde: 50 mm och 60 mm
··Fylling: Glass eller panel
··Kan også kombineres med WICLINE FP brannhemmende
vinduer og WICSTYLE FP brannhemmende dører
··Overlys / glasstak mulig
··Kan benyttes både innvendig og utvendig
··Maksimal etasjehøyde /etasje til etasje
(4000 mm – P-merking for WICTEC 50/60)
··Ubegrenset lengde for brannhemmende fasade

1|

* Sikkerhetsforskrifter kan variere avhengig av land. Spør ditt nasjonal WICONA salgskontor for den nasjonale produkttilgjengelighet.

FASADESYSTEM

WICTEC 50 og WICTEC 60
Valgfrie sikkerhetsløsninger

3 | Innbruddshemming
··Motstandsklasse fra RC1 til RC3 i henhold til EN 1627 via
få ekstra tiltak som sikkerhetsdeler i post- og losholtprofiler
og i klemprofiler
··Basert på standardfasaden WICTEC 50/60
··Kan kombineres med WICLINE 65/75 vinduer og
WICSTYLE 65/75 dører i samme motstandsklasse
4 | Skuddhemming
··Skuddhemmende klasse FB4 i henhold til EN 1522
··Basert på standardfasaden WICTEC 50/60 med tilleggsprofiler
··Kan kombineres med WICLINE 65/75 vinduer og
WICSTYLE 65/75 dører i samme motstandsklasse
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FASADESYSTEM

WICTEC 50EL
WICTEC EL60

Ericus-Spitze, Hamburg (D)
Henning Larsen, København (DK)
Schindler Fenster- und Fassadenbau, Roding

FASADESYSTEM

Elementfasade

Effektiv montasjefase
De fleste byggeprosjekter er under tidspress med hensyn til fremdrift. Prinsippet for WICTEC elementfasade bygger på en komplett
prefabrikkering av elementserier under optimale forhold i verkstedet. Metoden innebærer hurtig og effektiv montasje der ugunstige værforhold ikke påvirker kvaliteten på det ferdige produktet.
Som for standard WICTEC fasader byr elementfasaden på designfrihet og slanke profilstrukturer.
Serieproduksjon av elementer muliggjør en rasjonell fremstilling og
videre gjennomføring. Åpningsbare elementer, styringssystemer,
solavskjerming og annet utstyr integreres i forbindelse med produksjonen. Just-in-time leveranser til byggeplass med montasje uten
krav til stillaser gir tidsbesparelser og reduserte kostnader.
I forbindelse med renoveringsarbeider muliggjør elementfasaden i
mange tilfeller en effektiv gjennomføringsprosess der bygget kan
benyttes parallelt med at arbeidene utføres. WICONA tilbyr bistand
i planleggingsfasen basert på omfattende kompetanse og erfaring
fra liknende prosjekter.
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Opplev montasje av etasjehøye fasadeelementer på
prosjektet “Tower 185“ i Frankfurt ved å scanne inn
QR-koden på din smartelefon, alternativt ved å gå
inn på www.wicona.no og WICONA Youtube.

Tower185, Frankfurt (D)

FASADESYSTEM

WICTEC DuoWall

Zeppelin University Friedrichshafen (D)
Fritz Hack, Friedrichshafen
Metallbau Schneider, Ravensburg

FASADESYSTEM

Dobbelfasade

Dobbelt beskyttet
Bak begrepet DuoWall skjuler det seg et fasadekonsept som
åpner for interessante muligheter. I stadig økende grad får byggets
økologiske parametre betydning på linje med estetikk, teknikk og
økonomi. En helhet som tar hensyn til byggets grønne profil blir
stadig mer avgjørende. WICONA dobbeltfasade-løsninger baseres
på en ekstra glasshud i tillegg til den ordinære isolerte fasaden. Arkitektonisk og teknisk design løses individuelt fra prosjekt til prosjekt.
Med Duowall-teknologien oppnås svært gode U-verdier. Riktig
planlagt ventilasjon av fasaden legger til rette for oppvarming av
ventilasjonsluft i den kalde årstiden og reduksjon av temperaturen
i luft på sommeren. Systemet muliggjør god lydisolering i kombinasjon med åpne vinduer. Solavskjermingssystemer kan monteres
beskyttet bak den ytre fasaden.
WICONA har gjennom mange ulike prosjekter opparbeidet erfaring
og kompetanse som vi gjerne bringer med inn i planleggingen av
nye prosjekter.

22
23

CMA DGM hovedkontor Beirut (RL)

Beatson Institute, Glasgow (UK)

FASADESYSTEM

WICTEC 50SG

SSI Schäfer Peem, Graz (A)
DI Michael Kolitsch, Graz
Lierzer GmbH, Dobl

Bild: Barbara Zapfl, Stainz

FASADESYSTEM

Helglassfasader

Speilende flater
Helglassfasader benyttes hyppig som et viktig uttrykk i fasadens
arkitektur. Store glassflater, kun delt opp av slanke fuger, kan
realiseres med høyisolerende 3-lags glass og med åpningsbare
partier som implementeres sømløst i den speilende flaten.
WICTEC 50 standard fasade tjener som basis for den hellimte
fasadeversjonen. Dermed kan en avansert løsning realiseres på
en økonomisk konkurransedyktig måte samtidig som alle tekniske
aspekter er godt ivaretatt. WICTEC 50SG er like godt egnet for
glasstak som for fasader.
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L’Oréal, Karlsruhe (D)

Chelsea Modern, New York (USA)

FASADESYSTEM

TEmotion

WICONA Testcenter,
Bellenberg (D)

FASADESYSTEM

Selvforsynende fasader

Fremtidens fasadeteknologi
TEmotion er et intelligent fasadekonsept der funksjoner for ventilasjon, oppvarming og kjøling er implementert i fasademodulen.
Styringssystemer registrerer ut- og innvendige verdier for lys,
varme og temperatur og regulerer fasadefunksjonene ut fra denne
informasjonen. Integrert solavskjerming med dagslysstyring sørger
for optimal utnyttelse av naturlig lys.
Avhengig av beliggenhet og himmelretning vil TEmotion kunne
bidra til en reduksjon på 40-50 % av forbrukt primær-energi for
oppvarming, kjøling, ventilasjon og belysning. TEmotion utgjør et
gunstig konsept ved rehabiliteringsprosjekter. Alle tekniske innretninger implementeres i fasaden og en unngår plasskrevende
rørføringer for ventilasjonskanaler i bygget. Fasadens ytelser vil
skreddersys for det enkelte prosjekt.
Styringssystemer muliggjør automatisk nattkjøling av bygget.
Dersom beliggenheten er egnet, vil fasadeelementene kunne
utstyres med solcellepaneler.
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WICONA testsenter
For å dokumentere effekten av teknologien, er en eldre bygning tilknyttet teknologisenteret i
Bellenberg oppgradert med TEmotion fasade-elementer. Energiforbruk og –produksjon loggføres
og ligger tilgjengelig for interesserte under http://zeb-bellenberg.com.

VINDUSSYSTEM

Vinduer I
Karakterskapende

1|

2|

Enkeltvinduer | Vindusbånd
Koblede vinduer
Fasadevinduer
Åpningstyper | Beslag

Ethvert bygg fremstår som unikt. Eksteriørmessig vil valg av vindusdesign være avgjørende for fasadeuttrykket. WICLINE vindusserier
muliggjør et mangfold av designuttrykk, mens ulike åpningsarter
legger til rette for akkurat den funksjonen vinduene behøver.
WICLINE inneholder utover isolasjons-, tetthets- og lyddempende
egenskaper av ypperste klasse muligheter for å implementere ulike
sikkerhetskrav. WICSTAR beslagssortiment dekker alle aktuelle
åpningsarter.
Profilseriene omfatter utover standard vinduer med et stort antall
profilbredder også åpningsbare vinduer med skjult ramme for
ensartet uttrykk for faste og åpningsbare felt, eller profiler med
markert kontur for rehabiliteringsprosjekter.
For mer avanserte funksjoner tilbys koblete (WICLINE 125) eller
doble vinduer (WICLINE 215).
Større prosjekter kan med fordel utføres med spesialløsninger som
supplerer basis-systemets utprøvde funksjoner.

3|
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1 | 	Spirig Pharma, Egerkingen (CH)
BFB, Egerkingen
Marbed Metallbau, Gunzgen
2 | City Tower, Bolzano (I)
Roberto Nikoli, Bolzano
Intercom, Cittadella
3 | Kjøpesenter, Hannover (D)
a.t.f., Frankfurt
Bug-Alutechnic, Dornbirn (A)
4 | Holmenkollen skiarena, Oslo (N)
Okaw Arkitekter, Oslo
Flex-CC-Glass AS, Barkaker

VINDUSSYSTEM

WICLINE 65
WICLINE 75

WICONA hovedkvarter, Ulm
Mühlich, Fink & Partner, Ulm
Dodel Metallbau, Ulm

VINDUSSYSTEM

Enkeltvinduer | Vindusbånd

Funksjon i form
Den klassiske anvendelsen av aluminiumvinduer ligger i den
høyverdige utførelsen av enkeltvinduer eller vindusbånd etasjevis i
kontor-, industri- og yrkesbygg. For nybygg kan man fra starten av
planlegge og utføre dette med WICONA´s langvarige og energieffektive vindusløsninger. Men også for renovering tilbyr WICONAsystemene løsninger med spesiell profilgeometri til det aktuelle
prosjekt. På grunn av variantmangfoldet, tallrike former og åpningstyper lar WICLINE vinduer seg eksakt tilpasse den individuelle
byggsituasjonen og kundens ønsker. Det gjelder for eksempel også
for tilleggsfunksjoner som forhøyet lydreduksjon, innbrudd- eller
skuddhemming – lett å integrere uten å ødelegge fasadens utseende.
Sortimentet strekker seg fra en uisolert serie for interiørbruk til
høyisolerte systemer med Uw-verdier på 0,75 W/(m²K). WICLINE
75 oppfyller passivhuskrav i standardutførelse. I Sveits har WICLINE
75 som første aluminiumsvindu oppnådd klassifisering Minergie P.
Det er ikke bare for WICONA profilsystemer at funksjonalitet,
kvalitet og design går hand i hand, men også for vindusbeslagene.
WICSTAR, med den unike DPS (Direkte Posisjonerings System),
imponerer med sin lett-vekt, slanke design, høyeste kvalitet for
langvarig sikker drift samt for ekstremt enkel og tilgjengelig justering. Skjulte beslag for rammevekter opp til 160 kg, synlige beslag
opp til 200 kg, synlig sidehengslet beslag opp til 300 kg og rammestørrelser opp til (bxh): 1700 mm x 2500 mm gir deg tilgang til
maximal frihet for byggets design.

Design og funksjonalitet; skjulte hengsler eller synlige hengsler i ønsket farge
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ZEN Resort, Rømskog (N): parallell skyve-/kipp vindu

VINDUSSYSTEM

WICLINE 125
WICLINE 215

Beluga Shipping GmbH, Bremen (D)
Haslob Kruse & Partner Architekten, Bremen
Heinrich Würfel Metallbau, Sontra

VINDUSSYSTEM

Koblede vinduer

Øket ventilasjonskomfort
WICLINE 215 utnytter det koblete vinduets muligheter innovativt gjennom å kombinere et innvendig dreie-vipp vindu med en
utvendig ramme som åpnes parallelt med fasadeflaten. Med tanke
på lydisolasjon oppnår vinduet gode verdier kun med standard
glass, mens lyddempende glass gir Rw-verdier inntil 57dB. Selv med
vinduet i åpen stilling oppnås effektiv lyddemping sammenliknet
med et standard vindu. Solavskjermingen integreres i det koblete
vinduet og ligger beskyttet i luftrommet bak det ytre glasset.
Ut- og innvendig vindusramme kan betjenes uavhengig av hverandre og vil ved hjelp av et styringssystem kunne forbedre effekten
av naturlig ventilasjon og samtidig redusere energiforbruket.
Avhengig av glassvalg vil svært gode U-verdier kunne oppnås.
WICLINE 125 utgjør en mer standardisert utgave av det koblete
vinduet der den ytre og indre vindusrammen opereres som en
enhet. Dette vinduet vil avhengig av glassvalg kunne oppnå svært
gode U-verdier og lyddemping, og solavskjermingen vil kunne
monteres i luftrommet mellom glass-sjiktene.

WICLINE 215 med innvendig dreie-/kippfunksjon og utvendig parallell-åpning
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WICLINE 125 med integrert solbeskyttelse

VINDUSSYSTEM

WICLINE 65
WICLINE 75
WICLINE 90SG
WICTEC 50 takvindu

Steckelhörn / Cogiton, Hamburg (D)
J. Mayer H., Berlin
Rupert App, Leutkirch

VINDUSSYSTEM

Fasadevinduer

Samspill mellom fasader og vinduer
WICTEC gir stor frihet til utforming av fasaden. WICLINE vinduer
med ulike funksjoner implementeres enkelt med tilpassede karmprofiler, som sammen med 3-lags isolerglass resulterer i gode totale
U-verdier. Varianter der karm og ramme markeres som distinkte
elementer, rammer som ligger skjult bak karmen og silikonlimte
vindusrammer som nøytraliserer de åpningsbare feltene utgjør alle
en del av standard sortimentet.
Avhengig av type ventilasjon eller ønsket fasadeuttrykk tilbys et
stort antall åpningsvarianter. Vinduene kan betjenes manuelt eller
utstyres med motor.
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Leibnitz Rechenzentrum, Garching (D)

Poljoprivredni Fakultet, Osijek (HR)

VINDUER

Åpningstyper

Åpningstyper | Beslag

WICSTAR beslagene holder alle åpningstyper i bevegelse i WICLINE
vindusspekteret. De er tilgjengelige og kan velges som synlige eller
skjulte for å møte alle designkrav. Med et stort antall åpningstyper
og valget mellom manuell- eller motor-betjente åpningsrammer,
dekker WICONA nesten alle tenkelige åpningsvarienter med
WICLINE vindusserier og WICSTAR vindusbeslag.
1 | Sidehengslet / Dreie-vipp / Bunnhengslet / Overlys
Med 65 mm og 75 mm profildybder, oppnår WICLINE vinduer de
høyeste isoleringsegenskaper og strukturelle karakteristikker. Med
sine overlegne tekniske ytelser er disse aluminiumvinduene tilpasset
framtidens arkitektoniske krav.
2 | Svingvinduer (vertikalt/ horisontalt)
En klassisk åpningstype blir igjen et toppmoderne produkt med
WICONA teknologi: De horisontale og vertikale svingvinduene,
basert på vindussystemet WICLINE, tilbyr forbedret isolering, har
hver oppnådd høye klassifiseringer i CE-testing. Man kan velge
synlige eller skjulte beslag for frittstående vinduer eller vinduer
innsatt i glass-fasader.

1|

2|

3|

VINDUER

Åpningstyper

3 | Parallell-skyve-vipp-vindu (PSK)
I denne plassbeparende åpningsversjonen, kan rammen enkelt
tiltes for lufting eller skyves til siden. Høy betjeningskomfort, mange
ventilasjonsposisjoner uten at rammen stjeler gulvareal og høye
tekniske ytelsesverdier er karakteristikker for denne åpningstypen
fra WICLINE aluminium-vindussystemet.

6 | Røykventilasjon (NSHEVS)
Flere vindustyper med godkjenning for fasader og glasstak for et
bredt spekter av åpningsvarianter.

4 | Topphengslet / Sidehengslet /
”Senk-klapp”-hengslet vindu
Den utadslående åpningsfunksjonen gir betydelige fordeler; effektiv
ventilasjon, ingen forstyrrende ramme inn i rommet, manuell eller
motorisert betjening. Med sine svært store rammeformater og
optimaliserte funksjoner, blir WICLINE utadslående vinduer et spennende arkitektoniskt alternativ.
5 | Ventilasjonsluke
Med en isolert, sidehengslet ramme for integrering i fasader, tilfredstiller WICLINE ventilasjonsluken frekvente krav til manuell eller
motorstyrt ventilasjon. Designet for en perfekt visuell integrasjon i
glassfasader.

4|

6|
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VINDUER

Brannhemmende vinduer

1|

1 + 2 | WICLINE 75FP brannhemmende vindu*
Dette spesialfunksjonsvinduet kompletterer WICONAs brannhemmede portefølje. Konstruksjonen er 100% basert på WICLINE
vindusserier og, bortsett fra spesialkomponenter i profilene og
beslag i henhold til nasjonale regler, avviker den ikke i design fra
standardvarianten.
Dette brannhemmende vinduet kan leveres enten som et frittstående åpningsvindu, åpningramme i et flerfagsvindu, fast vindu eller
integrert i en WICTEC 50FP brannhemmende glassfasade.

2|

* Sikkerhetsforskrifter kan variere avhengig av land. Spør ditt nasjonal WICONA salgskontor for den nasjonale produkttilgjengelighet.

VINDUER

Brannhemmende vinduer
Designalternativ

WICLINE designalternativ
Basert på den unike WICONA Unisys-teknologien med et bredt
sortiment av ulike profilkonturer, kan WICLINE vinduer i både
konstruksjonsdybdene, 65 mm og 75 mm, enkelt tilpasses til individuelle designkrav. Ytelser, funksjoner og åpningstyper forblir på de
høyeste tekniske nivå.
3 | Skjult vindusramme
Ekstremt slank karm/ramme for maksmal lystransmissjon og
panoramautsikt. Svært gode Uw-verdier oppnås takket være optimalisert karm/ramme – glass-forhold.

5 | Innsettingsvindu
Det ideelle tillegget for alle glassfasader eller elementfasader, tilgjengelig som standard eller skjult vindusramme.
6 | Vindusdører med barrierefri terskel
Ideel for storformat. En barrierefri og isolert terskel kan utføres med
vindusdørblad i størrelser opp til 1,3 m x 2,5 m for innadslående og
1,1 m x 2,25 m for utadslående.

4 | Classic design
Avfasede profilkonturer og overlappende vindusramme gir et spennende design, med ulike dybdeforhold for vinduet, som passer
spesielt godt til boligbygg.

3|

5|
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DØRSYSTEM

Dører | Inngangsdesign i
høyeste perfeksjon

1|

2|

Dører
Sikkerhetsdører
Automatiske skyvedører

Førsteinntrykket er avgjørende, noe som gjør inngangsdøren til
bygningens “visittkort“. Mange kvaliteter skal kombineres og optimaliseres i inngangsdøren. For en inngangsdør til en privat bolig, et
større inngangsparti til et kontorbygg eller hotell, dører i et institusjonsbygg med brann- og rømningsfunksjoner eller en enkel dør i
et produksjonslokale, vil WICSTYLE kunne tilby en optimal løsning
som oppfyller nødvendige funksjoner.

3|
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1 | Inova Haus, Ulm (D)
Nething Generalplaner, Neu-Ulm
Vogg Metallbau, Bibertal
2 | Södra Tennis Arena (S)
Dører for passivhus-sertifiserte bygg
3 | Berufsschule, Heidenheim (D)
Spreen Architekten, München
Metallbau Dodel, Ulm / Gergeni, Heidenheim
4 | Privatbolig

DØRSYSTEM

WICSTYLE 65
WICSTYLE 75
WICSTYLE 50N / 65N

Kongress centre, Heidenheim (D)
Ed. Züblin, Stuttgart
Gergeni Metallbau, Heidenheim

DØRSYSTEM

Dører

Funksjon, design og ytelse
Den typiske WICSTYLE døren dekker et vidt spekter av funksjoner.
Et omfattende sortiment av profiler og tilbehør dekker ulike funksjonskrav for offentlige bygg så vel som estetiske utfordringer når
ytterdøren skal monteres i en privatbolig. Døren utgjør det første
fysiske kontaktpunktet med bygningen og skal oppfylle ulike
oppdragsgiveres ønsker og behov.
Enkelt- eller dobbelt dør, inn- eller utadslående, som svingdør, med
rømnings- eller panikkfunksjon, klemsikring eller brannbeskyttende
egenskaper skal kombineres med visuell integrasjon i fasaden. Beslagene håndterer dørblad-vekter inntil 200 kg, noe som innebærer
mulighet for store formater og tunge glass og tettfelt. WICSTYLE
kan utføres med passivhusegenskaper der innovativ teknikk for
montasje av lås og beslag reduserer kuldebroer i et tradisjonelt
utsatt område. WICSTYLE samspiller med WICLINE vindusserier
og gir fasaden et helhetlig uttrykk. Et komplett profilsystem står til
disposisjon for kreativ skaperkraft.

Kveld akademi, Mannheim
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DØRSYSTEM

1 | Hengslet dør
Med 65 mm eller 75 mm profildybde plasserer WICSTYLE dører
seg i front når det gjelder isolasjon og fysiskalske egenskaper.
Dørenes enestående tekniske ytelser og sortimentsbredder, gjør
dem til de ideelle dørløsningene for alle nåværende og framtidige
arkitektoniske krav. Både for nybygg og ved renoveringer.

Dørvarianter

1|

2 | Paneldører
Et svært homogent dørdesign, helt uten skjøter og sprang, kan
oppnås med en paneldør. Dørbladet har overlappende plater,
som limes til dørbladet på ut- og innsiden. Dette valget gir i tillegg
isolasjonsverdier ned til Ud = 0,7 W/(m²K).

2|

DØRSYSTEM

Dørvarianter

3 | Classic design
Avfaset profilkontur og overlappende dørblad er karakteristiske
for aluminium dørseriene WICSTYLE i klassisk design. Denne
design formidler en spennende utforming som ofte forespørres av
arkitekter til boligformål. Ideell for nybygg og for nytenking innen
renoveringsprosjekt.
4 | Klemfrie dører
Sikker løsning som effektivt unngår klemrisiko på hengslesiden,
kombinert med tekniske ytelser for WICSTYLE aluminium dører:
WICSTYLE 65 og WICSTYLE 75 klemfrie dører tilbyr maksimale
fordeler i en løsning.

3|

5 | Pendeldører
WICSTYLE 65 serien tilbyr to profilalternativ for én-fløyede og
to-fløyede dører med pendeldør-beslag. Begge versjonene er basert
på standarddørserien og kan perfekt kombineres med denne.
6 | Helglassdør
Helglassdøren skaper maksimal transparens i et bygg. WICSTYLE
helglasserie er basert på standardserien WICSTYLE 65, med
mange identiske deler, og tilbyr derigjennom optimal kompatibilitet
med andre dørløsninger valgt for bygget.

5|
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DØRSYSTEM

Sikkerhetsdør teknologi

Personsikkerhet og sikring av bygg krever en helhetlig og sammenhengende løsningstilnærming for å kunne utføres i aluminium
profilsystemer. Dette er oppnådd med WICONAs serier for fasader,
dører og vinduer. Hver av disse kan utføres med sikkerhetsteknologi, i kombinasjon med andre tilleggsfunksjoner.
Kravene til sikkerhetskriterier for innbruddshemming, skuddhemming og røyk-kontroll oppnås ved at standardversjonen enkelt
suppleres med få tilleggskomponenter.
Brannhemmende dører er tilpasset samme design som standardseriene har, slik at et felles dørdesign, inkludert alle sikkerhetsfunksjoner, kan realiseres for hele bygget.
1 | Rømning og Panikk*
··I henhold til NS-EN 179 (Rømning) og NS-EN 1125 (Panikk)
··Kan implementeres med ulike WICONA dørserier,
skaper et gjennomført felles dørdesign for hele bygget
··Som én- eller to-fløyede dører
··Kan kombineres med innbruddshemming i motstandsklasse
RC1 og RC2 ihht. NS-EN 1627
··Kan utformes i brannklasse E/EW/EI30 og E/EW/EI60
··Kan utføres i røyktett variant

1|

2|

* Sikkerhetsforskrifter kan variere avhengig av land. Spør ditt nasjonal WICONA salgskontor for den nasjonale produkttilgjengelighet.

DØRSYSTEM

Sikkerhetsdør teknologi

2 | Innbruddshemmende
··I henhold til NS-EN 1627 i motstandsklassene RC1 – RC3
··Design i to moduldybder; WICSTYLE 65 og 75
··Som én- eller to-fløyede dører
··Enkel oppgradering med tilleggslåser til ønsket nivå for sikkerhet
og beskyttelse, feks. til RC1 – RC3
··Kan kombineres med skuddhemmende motstandsklasse
FB4 ihht. NS EN-1522
··Kan kombineres med vindusserien WICLINE og fasadesystemet
WICTEC i samme motstandsklasser
3 | Skuddhemmende
··I henhold til NS-EN 1522 i motstandsklassene FB4 S og FB4
··Kan kombineres med innbruddshemmende motstandsklasse
RC1-3 ihht. NS EN-1627
··Kan kombineres med vindusserien WICLINE og fasadesystemet
WICTEC i samme motstandsklasser

3|

4 | Røyktetthet
··Røyktetthet i henhold til DIN 18095 (WICSTYLE 65N)
··Som én- eller to-fløyede dører, og i kombinasjon med
side-og /eller overlys
··Kan kombineres med brandhemming
··Kan kombineres med panikk- og rømningsdører
5 | Brannhemmende*
··Brannhemmende i henhold til WICONAs P-Merkings sertifisering
··Som én- eller to-fløyede dører
··Brannklasse E30 (WICSTYLE 65N)
··Brannklasse E30/EW30/EI30/E60/EI60 (WICSTYLE 77FP)
··Brannklasse EI90 (WICSTYLE FP90)
··Kan kombineres med faste side- og/eller overlys i samme
brannklass
··Kan kombineres med vindusserien WICLINE 75FP og
fasadesystemet WICTEC 50FP i samme brannklasser

4|
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* Sikkerhetsforskrifter kan variere avhengig av land. Spør ditt nasjonal WICONA salgskontor for den nasjonale produkttilgjengelighet.

DØRSYSTEM

WICSTYLE 65ED

KABA Door Systems, Schwarzenburg (CH)

DØRSYSTEM

Automatiske skyvedører

Spare energi
Den høyisolerte automatiske skyvedørsserien WICSTYLE 65ED,
som er utviklet med basis i WICLINE 65, gir økte muligheter for
energisparing. Automatiske skyvedører opereres med hurtige
sykluser for åpning og lukking for å redusere varmetapet. Skyvedørpartiets totale U-verdi utgjør en annen viktig faktor med tanke
på energieffektivitet. WICSTYLE 65ED kan leveres med en U-verdi
ned til 1,5 W/(m²K) og vil dermed, sammenliknet med et tradisjonelt
automatikk-parti, bidra positivt til byggets energibalanse. Uønskede
luftlekkasjer forhindres gjennom effektive pakningsløsninger mellom
faste og åpningsbare felt.
WICSTYLE 65ED kombinerer gode isolasjonsegenskaper med
attraktivt design gjennom slanke profiler og elegant implementering av åpningsmotoren i partiet. Dørhøyder på inntil 3 meter kan
kombineres med side- og overfelt, alternativt også implementeres
i WICTEC fasadesystem. WICSTYLE 65ED tilfredsstiller krav til
personsikkerhet ihht DIN 18650 og er som komplett enhet TÜV- og
ift-godkjent. Døren kan oppgraderes med tanke på innbruddssikkerhet ved å montere en flerpunkts lås.
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SKYVESYSTEM

Skyvesystem | Åpne rom

1|

2|

Skyvesystem
Heve-/ skyvedører
Foldedører

Tett på naturen

3|

Store flater som kan skyves eller foldes til side åpner boligen
eller vinterhagen mot naturen. Avhengig av bygningstype, tekniske
muligheter og ønsker kan åpningsfeltene skreddersys for formålet.
Store glassflater kombinert med slanke profiler gir et luftig og lett
uttrykk. Stabile beslagsløsninger sikrer problemfri funksjon over tid.
Bygningens bruksområde avgjør om en bør velge et enkelt uisolert
system eller en løsning som ivaretar strenge krav til varmeisolasjon.
WICSLIDE omfatter vinduer og dører med skyve- eller heve-/skyvefunksjon, to- eller tre-spors karmer. For optimal åpning kan en velge
en foldedørløsning.
50
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1 | Floating Mercure, Hamburg (D)
Förster Trabitzsch Architekten, Hamburg
Hanse Metallbau, Elmenhorst / Lichtenhagen
2 | Villa Tønsberg, Tjøme (N)
Arkitekt 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

SKYVESYSTEM

WICSLIDE 65
WICSLIDE 65FS
WICSLIDE 160

1 | Foldedøren WICSLIDE 65FS
Foldedøren WICSLIDE 65FS løser spesielle romsituasjoner, ved at
total åpning i liten grad begrenses av de åpnede foldeelementene.
På grunn av de svært gode tekniske verdiene kan WICSLIDE 65FS
benyttes som en direkte ytterveggløsning, for eksempel i forsamlingslokaler, konferansebygg og hotell, men også i vinterhager og
bilforretninger.
2 | Heve-skyvedøren WICSLIDE 160
Værbestandig produktserie med god tetthet og isolasjonsevne for
bruk i yttervegger. Heve-skyvedøren er velegnet for vinterhager,
svømmehaller og ulike bolig- eller næringsbygg der store åpningsbare glasspartier er ønsket. Finnes i to eller tre-spors utførelse.
3 | Skyvedøren WICSLIDE 65
Skyvedør med isolerte profiler med flere design- og anvendelsesmuligheter. I to- eller tre-spors utførelse er opptil seks skyvbare
panel med svært store åpningsbredder mulig. WICSLIDE 65 har
også en variant for integrering av skyvedøren i veggen.

1|

2|

3|

SKYVESYSTEM

Valg av skyvedørssystem

WICSLIDE 160
Med heve-skyvedøren WICSLIDE 160 kombineres fremragende
termisk isolasjon med høy funksjonalitet og design. Det er mulig å
oppnå Uw-verdier under 1,0 W/(m²K). Beslagene er dimensjonert
for vekter opptil 400kg, noe som innebærer at også store skyvbare felt betjenes enkelt og problemfritt. Basert på nyeste teknologi
fremstår WICSLIDE 160 som et high-tech produkt som setter nye
standarder med tanke på komfort og ytelse.
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SOLSKJERMINGSLAMELLER

Solskjermingslameller |
Styring av dagslys

1|

2|

WICSOLAIRE Light
WICSOLAIRE
WICSOLAIRE Light PV
(Integrerte solceller)

Intelligent klimakonsept

3|

Moderne arkitektur med store glasspartier gir økede energifordeler
gjennom dagslyset som kommer inn, men i mange tilfeller kreves
ekstern lyskontroll som kombinerer energibesparing, brukerkomfort
og økonomi. WICSOLAIRE solskjermingssystem styrer dagslyset inn i bygningen og reduserer derfor behovet for kunstig lys.
Systemet kontrollerer energi og varmetilførsel fra solen og reduserer
dermed behovet for aircondition. Den visuelle kontakten med det
ytre bevares, og takket være dette økes følelsen av komfort. Som
en passiv teknologi kan WICSOLAIRE tilpasses på forskjellige
måter etter individuelle behov og etter bygningens arkitektur. I
kombinasjon med WICONAs vinduer og fasadesystemer oppnås
en perfekt sammensatt produktløsning og funksjon. Lamellene kan
stilles vannrett eller loddrett i forskjellige vinkler. Installasjonen kan
gjøres horisontalt, skrått eller vertikalt. Som tilvalg kan det i noen
lamellvarianter monteres solceller, noe som gir en optimal tilpassing
med generering av energi for maksimal effektivitet.
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Horisontale lameller, motordrevet
Horisontale lameller, montert ovenfor fasaden
Vertikale rotorblad, motordrevet
Integrerte solceller

SIKKERHET

Systemer for økt
beskyttelse
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Systemer for økt beskyttelse

3|

Løsninger for økt personlig sikkerhet og beskyttelse av eiendom
utgjør en nødvendig andel av helhetlige aluminiumsystemer for
vinduer, dører og fasader. Dette er fullt mulig med WICONAs
produktspekter av vinduer, dører og fasader, som alle med mindre
oppgraderinger vil kunne oppfylle ulike typer sikkerhet.
Mulige sikkerhetsfunksjoner:
··Innbruddshemming; fasader, vinduer, slag- og skyvedører
··Skuddhemming; fasader, vinduer, dører
··Brannbeskyttelse; fasader, vinduer, dører
··Rømning-/panikkfunksjon; dører
··Røykventilasjon; vinduer i fasader og glasstak
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Flere detaljer finnes under brosjyrens produktspesifikke kapitler. Ta ved behov kontakt med
WICONA for mer informasjon.

1 | Innbruddshemmende i klassene
RC 1 til RC 3
2 | Skuddhemmende inntil klasse FB4
3 |	Brannhemmende i klassene
E30 / EI30, E60 / EI60 og EI90
4 | Rømning- og panikkfunksjoner ihht
NS-EN 179 og NS EN 1125
5 |	Røykventilasjon for ulike typer vinduer
i fasade og glasstak

5|
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PROSJEKTLØSNINGER

Enestående teknikk
og design
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Prosjektløsninger

Idéer blir virkelighet

3|

WICONA – et varemerke synonymt med avanserte løsninger i aluminium. Store individuelt utformede fasader, et dørparti der sikkerhet
og design kombineres, eller vinduer som optimaliserer lystransmisjon, solavskjerming og ventilasjon. Individuell design som realiserer
byggherrens krav og ønsker.
WICONAs produktsortiment muliggjør realisering av komplekse
designkonsepter. I WICONAs testsenter kan store fasadeelementer
testes med hensyn til krav i gjeldende standarder eller individuelle
spesifikasjoner. Dimensjoner inntil 10 m x 10 m kan prøves ut i
senteret som er et av Europas mest moderne. På denne måten
sikres funksjonen på løsninger som avviker fra standard-sortimentet.
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1 | Tornado Tower, Doha (QT)
CICO, Qatar
Quipco, Qatar
2 | WICONA testsenter, Bellenberg
Benyttet i forbindelse med de omtalte
prosjektene
3 | Monte Rosa Hut, Zermatt (CH)
Andrea Deplaces, Zürich
Fuxvisp, Visp
4 | Sign, Düsseldorf
Murphy Jahn Architekten, Berlin
FKN, Neuenstein

MILJØANSVAR

‘Powerhouse’ |
Pluss-energi bygg
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Ansvar for miljøet
Vi finner helhetlige løsninger

Med sitt eget testsenter demonstrerer WICONA hvordan bærekraftige bygningsfunksjoner kan implementeres i praksis. En
primær målsetning var å skape et bygg som var selvforsørgende
med tanke på energi. Løsningen fantes i en helhetlig tilnærming
overfor byggets arkitektur, tekniske installasjoner og tilgjengelige
naturressurser. Store vindusflater har gitt et bygg der en store
deler av arbeidsdagen kan klare seg uten bruk av kunstig belysning. Betongveggene utnyttes som termisk masse som elimeinerer
behovet for kjøling. Totalt behøves 23 kWh/m2 år til oppvarming og
kunstig belysning, et behov som er sammenliknbart med boliger på
passivhus nivå.
WICONAs testsenter dekker opp energiforbruket ved hjelp av et
solcelleanlegg på taket, der produksjonen over året også er stor nok
til å dekke forbruket til alt utstyr i testhallen. Dette er et eksempel
på at bygg som er selvforsørgende med hensyn til energi er høyst
realiserbare takket være en helhetlig planlegging. Over en 12 måneders periode er energiproduksjonen mer enn 100 % høyere enn
energiforbruket, og bygget kan dermed trygt kalles et powerhouse.
Testsenteret representerer et av de første energipositive fabrikkbygningene i Europa.
Testsenterets energiforbruk og –produksjon ligger sammen
med andre interessante data tilgjengelig på zeb-bellenberg.com
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BÆREKRAFT

Bærekraft
Bygg for framtiden

BÆREKRAFT
T E C H N I K
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Bærekraftig arkitektur betinger energieffektivitet og fordrer en
hensynsfull utnyttelse av naturressursene. Byggets miljøprofil vil i
økende grad ha avgjørende betydning for eiendomsutvikler, investor
og leietaker noe ønsket om miljøklassifiseringer er et tydelig tegn på:
Passivhus-sertifikat:
Begrenser det årlige oppvarmingsbehovet til 15 W/(m²K) pr. m2
boflate, og at bygget dermed kan oppvarmes kun med passive
energikilder og ikke behøver aktive oppvarmingssystemer. I tillegg
blir det fra Passivhaus-Institut krevet en Uw-verdi på vinduer og
glassfasader på < 0,8 W/(m²K).
Enova Anbefaler:
Merkeordning for lavenergivinduer som for dimensjon 1,2 x 1,2 m
har Uw-verdi < 1,0 W/(m²K). WICLINE 75 tilfredsstiller dette kravet
for åpningsvinduer, balkongdører, franske vinduer og PSK-dører.
www.enova.no
Green Building:
Et initiativ fra EU med det formål å påskynde arbeidet med energieffektivisering innenfor bygg- og eiendomssektoren. Green Building
fokuserer utelukkende på energiforbruk.
LEED:
LEED vektlegger en helhetlig vurdering av bygningers påvirkning på
sitt nærmiljø. Kriteriene omfatter alt fra lokalisering og bærekraftig
utnyttelse av tomtearealene til vannforbruk, energieffektivitet, materialbruk og innemiljø.
BREEAM:
BREEAM er et klassifiserings- og sertifiseringssystem basert på
evalueringer av design, oppføring og drift av bygget.
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BÆREKRAFT

WICONA har ikke bare fokus på bærekraftige bygg innen varmeisolering, men tar også hensyn til energieffektivitet og klimabeskyttelse
gjennom hele livssyklusen til aluminium byggmaterialet. Vår filosofi
er en forsiktig utnyttelse av naturresursene, der vi starter aluminiumproduksjoneen med å benytte 68 % av energien fra vannkraft, fram
til resirkuleringsprosessen i våre egne fabrikker.

Vi tar ansvar for miljøet- bli med
og bidra

Produksjon av aluminium med vannkraft

Systemutvikling med
miljøvennlig design

Energibesparende
applikasjon
Resirkulering

1|
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Ansvar for miljøet
Aluminium er et moderne materiale- lett, sterkt og formbart, en
effektive leder for strøm og varme, umagnetisk, korrosjonsbestandig og fullstendig resirkulerbart. Strukturer av aluminium veier
en tredjedel av tilsvarende basert på stål. Aluminium er et ideelt
materiale med tanke på bærekraft:
Aluminium er et av jordens mest vanlig forekommende materialer
og utvinnes fra bauxitt
• Innen WICONA er 68 % av aluminiumproduksjonen
basert på vannkraft
• Aluminium har en meget lang levetid: omtrent 75 % av
aluminium produktene som er produsert finnes fortsatt i bruk
• Kun 5 % av det opprinnelige energiforbruket ved aluminiumproduksjon er nødvendig ved resirkulering av materialet
• Aluminium kan resirkuleres til evig tid: Gjenvinningsgraden for
aluminium er mellom 95- og 100 % uten av kvalitet går tapt
• Gjenvinning 1 tonn aluminium framfor nyproduksjon innebærer et
redusert forbruk av bauxitt på ca. 4 tonn samt 9 tonn CO2
• Aluminium gir slanke og lette konstruksjoner:
Vinduer av aluminium vil sammenliknet med tillate større
glassareal og dermed høyere dagslysutnyttelse
• Aluminium er tilnærmet vedlikeholdsfritt:
Ingen behandling mot mugg, sopp og korrosjon, ingen løsemidler i overflatebehandlingen
•

2|
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WICONA tilbyr fremtidens løsninger
Våre aluminiumsystemer oppfyller markedets økende krav til
dokumentasjon, noe som har hatt avgjørende betydning for at de
avbildede prosjektene har oppnådd ulike typer sertifiseringer.
WICONA har over flere år hatt en førende rolle takket være flere tiår
med aktiv forskning og utvikling. Vår produktportefølje og omfattende prosjekterfaring står til disposisjon ved utvikling av fremtidens
bygg. Som vedlegg til vindus-, dør og fasadeelementer etableres
automatisk en såkalt EPD (Environmental Product Declaration) når
disse kalkuleres etter software-programmet WICTOP. Denne gir en
total oversikt over energi- og materialforbruk, samt påvirkning på
miljøet.

1 | 	Södra Climate Arena, Växjö
(Kent Pedersen Arkitekt Firma ApS, Hellerup)
Skandinavias første passivhus-sertifiserte
idrettsanlegg. Utført med WICSTYLE 75 dører, 		
WICLINE 75HI vinduer, samt fasade-elementer
i WICTEC 50HI PH.
2 | 	Lakeside Park, Bratislava (SK)
Adamson Associates Architects, Toronto
BREEAM-sertifisert bygning. Designet med WICTEC
elementfasade og WICLINE høyisolerende vinduer
3 | Brannstasjon, Heidelberg
Kulka & Urbanietz Architekten, Køln
Oppnådd Passivhus sertifisering fra Passivhaus
Institut. Designet med WICTEC 50HI PH og WICLINE
høyisolerende vinduer, Uw totalt = 0,8 W/(m²K).

3|

SOFTWARE-LØSNINGER & INTERNET

WICONA Finder |
Søkemotoren for arkitektur
Den nye internett-plattformen med unike muligheter for arkitekter
og planleggere: www.wiconafinder.com. Her kan du søke inspirasjon gjennom tilgang til et omfattende referansemateriale fra hele
Europa. Ved å definere søkekriteriene på ulike bygningstyper eller
fasadesystemer, alternativt ut fra geografisk beliggenhet (via google
maps) får en tilgang til omfattende informasjon for nedlasting eller

som grunnlag for å planlegge prosjektbesøk. Databasen inneholder fotos, tekniske detaljer og generell
informasjon om de ulike prosjektene. WICONA Finder
oppdateres kontinuerlig med nye prosjekter og fremstår
dermed som et levende verktøy for prosjektsøk.

Highlights

Referenzen

Dokumente

Über Wicona

Ihre Idee!
Your idea!

1 - 9 von 723 Referenzen

i

SOFTWARE-LØSNINGER & INTERNET
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‘Technik für Ideen’ – også online!

Klikk deg inn på WICONAs hjemmeside www.wicona.no som inneholder
omfattende informasjon om selskapet WICONA og våre produkter:

1|

··Hele WICONAs produktsortiment med detaljert informasjon,
bilder og grafikk
··Tilpasset informasjon for arkitekter og rådgivere
··En omfattende brukerveiledning der produktinformasjonen
ligger lett tilgjengelig
··Direkte nedlasting av tegninger i dwg- og dxf-format
for hver produkt serie
··Linker til en database for beskrivelsestekster
··Beregningsprogram for U- verdier på ulike vindustyper
2|
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Produktpresentasjon med detaljer og teknisk informasjon
Snittdetaljer for alle produktserier i dwg- eller dxf-format
Forslag til beskrivelsestekster
Hjelpemiddel for U-verdi beregninger av vinduer

SYSTEMOVERSIKT FASADER

WICTEC 50 / WICTEC 60

WICTEC 50HI

WICTEC 50

Post-losholt-fasade

Sertifisert Passivhusfasade

Industrifasade

·· Synlig bredde 50 / 60 mm
·· Uf til 1,2 W/(m²K)
·· Fyllingstykkelser 3 – 63 mm
·· 3D-konstruksjoner og
hjørner til 90°
·· Integrert solskjerming
(dekklokk med styrespor
for persienner)

·· Uf = 0,75 W/(m²k)
·· Optimert varmeisolering
·· For 3-lags glass 45 – 51 mm
·· Synlig bredde 50 mm
·· 3D-konstruksjoner /innbruddshemmende klasse RC2
·· Som Passivhusfasade sertifisert
av ift Rosenheim

·· Profiler med teknisk design
som stålprofiler
·· Synlig bredde 50 mm
·· Kombinerbar med ulike 		
utvendige dekk-profiler
·· Systemteknikk som for std.
WICTEC 50

WICTEC 50

WICTEC 50SG

WICTEC 50A

SG-Design

Structural Glazing

Add-on-konstruksjon stål / limtre

·· Integrert klemprofil,
flat utenpåliggende eller i
flukt med glasset
·· Synlig bredde 43 eller 51 mm
·· Ingen SG-godkjenning 		
nødvendig

·· Synlig bredde 50 mm
·· Slim line design
·· For 2-lags eller 3-lags glass
·· Med Europeisk teknisk 		
godkjenning ETA

·· Festes til limtre,
stålrør eller stålprofiler
·· Synlig bredde 50 mm
·· Bredde på bæreprofiler
fra 50 mm

WICTEC 50FP / 60FP

WICTEC 50EH / 60EH

WICTEC 50DH / 60DH

Brannhemmende fasade

Innbruddshemmende

Skuddhemmende

·· Brannhemmende fasade
·· Brannmotstandsklasse
E30 / EI30
·· Synlig bredde 50 / 60 mm
·· Glass eller panel opptil
1,8 m x 3,0 m eller
2,4 m x 1,4 m
·· Glasstak til 0° mulig

·· Synlig bredde 50 / 60 mm
·· Innbruddshemmende klasse
RC1-RC3

·· Synlig bredde 50 / 60 mm
·· Systemteknikk som
WICTEC 50 / WICTEC 60
·· Skuddhemmede i klasse 		
FB4 med aluminium		
forsterkninger

WICTEC 50

WICTEC EL60

WICTEC 50EL

Integrert solskjerming

Elementfasade

Elementfasade

·· Føringsskinner integrert
i dekkprofilen
·· Synlig bredde 50 mm
·· Profiler som boks- eller 		
T-formet
·· Fasade og solskjerming
som
en optisk og
Anwendungsbeispiel
teknisk integrert enhet

WICSOLAIRE

Example of application

Sonnenschutz vertikal
Sunshade vertical

WICSOLAIRE
Solskjermingslameller
·· Profildybde 100 mm til 600 mm
·· Varierende design
·· Fikseres med vinkler fra 0° til 60°
·· Applikasjoner vertikalt, skråtteller
horisontalt
·· Integrert i CW-fasade eller mot
annen bærestruktur WICSOLAIRE
med photovoltaic /solceller
·· Integrasjon av photovoltaic(solcelle-) enheter er mulig
WICONA

DOC-0000454223 REV. B

01.10.2012

·· Post-losholt teknologi
·· Uf til 1,6 W/(m²K)
·· Synlig bredde 60 mm
·· Fyllingstykkelser til 36 mm
·· Elementstørrelser til
2,8 m x 3,5 m

·· Post-losholt teknologi
·· Uf til 1,4 W/(m²K)
·· Synlig bredde 50 / 65 mm
·· Fyllingstykkelser til 44 mm
·· Elementstørrelser til
3,0 m x 3,5 m

SYSTEMOVERSIKT VINDUER

WICLINE 65

WICLINE 75

WICLINE
Minergie-P / passivhus

·· Uf til 1,3 W/(m²K)
·· Uw under 1,0 W/(m²K)
·· Systemdybde 65 mm
·· Innbruddshemmende klasse
RC1 til RC3
·· Skuddhemmende FB4

·· Optimert varmeisolering
Uw under 0,8 W/(m²K)
·· Systemdybde 95 mm
·· Sertifisert Minergie-P
·· Modul (Sveits)

·· Uf til 1,2 W/(m²K)
·· Uw under 0,9 W/(m²K)
·· Systemdybde 75 mm
·· Innbruddshemmende klasse
RC1 til RC3
·· Skuddhemmende FB4

WICLINE 65 / 75

WICLINE 65 / 75

WICLINE 65N

Blokkvindu (skjult ramme)

Classic design

Uisolert
·· Skråformet utvendig kontur
med innvendig
overlappende ramme
·· Systemdybde 75 / 85 mmm

·· Ekstra slank konstruksjon
·· Rammen ikke synlig fra utsiden
·· Uf til 1,8 W/(m²K),
Uw under 1,0 W/(m²K)
·· Systemdybde 75 / 85 mm

WICLINE 65 / 75

WICLINE 75

Konstruktionsschnitt

Construction section

Topp- / Side-hengslet vindu (utadslående)

Klappfenster

Top-hung window

WICLINE 65 / 75

WICLINE 75

Konstruktionsschnitt

Construction section

Italian vindu (utadslående)

Senk-Klappfenster

WICONA

DOC-0000772181

REV. C

·· Single vinduer eller
integrert i CW-fasader
·· Skjult integrert beslag
·· Rammevekt opp til 150 kg
·· Ramme dimensjon opp
til 2.0 m x 2.2 m
·· Uf til 1,5 W/(m²K),
Uw til 1,0 W/(m²K)
WICONA

29.06.2012

WICLINE 65 / 75
Svingvindu, horisontalt eller vertikalt

Italian style window

·· Single vinduer eller
integrert i CW-fasader
·· Rammevekt opp til 150 kg
·· Ramme dimensjon opp
til 2.0 m x 2.0 m
·· Uf til 1,5 W/(m²K),
Uw til 0,94 W/(m²K)

·· Uisolerte profiler
·· Systemdybde 65 mm
·· For interiør anvendelse

DOC-0000763301

REV. A

·· Single vinduer eller
integrert i CW-fasader
·· Svingvindu-mekanisme
integrert i profiler eller
synlig montert
·· Rammevekt opp til 150 kg
(120 kg horisontalt)
·· Ramme dimensjon opp til
2.4 m x 1.4 m (vertikalt) eller
2.0 m x 2.0 m (horisontalt)
·· Uf til 1,5 W/(m²K),
Uw til 1,0 W/(m²K)

29.06.2012

WICLINE 77

WICLINE 90SG

WICTEC 50

Industri design

Helglassvindu

Takluke

·· Stålprofil-utseende,
ideell for renovering
·· Systemdybde 77 mm

·· Parallelt utadslående eller
“senk klapp“ vindu
·· Structural Glazing (SG)design uten steppet glass
·· Systemdybde 90 mm
·· Kan integreres i
post-losholt-fasader

·· Takluke for integrering
i glasstak
·· Synlig bredde 81 mm
·· Åpningsvinkel til 90°

WICLINE

WICLINE 125

WICLINE 215

Ventilasjonsluke

Koblet vindu

Hybridvindu

·· Isolert aluminiumsramme
for manuell eller motorstyrt
ventilasjon
·· For innsetting i fasade-og
vinduskonstruksjoner
·· Rammebredder 180 mm
og 250 mm

·· Uw 0,9 W/(m²K)
·· Koblet vindu med
tilleggs ramme
·· Systemdybde 125 mm
·· Lydisolering opp til
Rw = ca. 57 dB
·· Solskjerming kan integreres
mellom rammene

·· Uw ≤ 0,7 W/(m²K)
·· Innadslående dreie-kipp 		
ramme i kombinasjon med
parallelt utadslående ramme
·· Systemdybde 215 mm
·· Lydisolering opp til
Rw = 57dB
·· Solskjerming kan integreres
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SYSTEMOVERSIKT DØRER | SKYVEDØRER

WICSTYLE 65

WICSTYLE 75

WICSTYLE 65 / 75
Classic design

·· Dørbladvekt opp til 200 kg
·· Systemdybde 65 mm
·· Innbruddshemmende klasse
RC1 til RC3
·· Skuddhemmende FB4
·· Panikkfunksjon mulig

·· Dørbladvekt opp til 200 kg
·· Systemdybde 75 mm
·· Innbruddshemmende klasse
RC1 til RC3
·· Skuddhemmende FB4
·· Panikkfunksjon mulig

·· Skråformet kontur
·· Systemdybde 75 mm /
85 mm

WICSTYLE 65 / 75

WICSTYLE 65

WICSTYLE 65

Dører med klemfri bakkant

Pendeldører

Helglassdør

·· Enkle eller doble dører,
innadeller utadslående
·· Klemfri bakkant via
spesialpakninger
på hengslesiden gir
fingerbeskyttelse
·· Dørbladvekt opp til 200 kg
·· Dørbladdimensjon opp til
1.4 m x 2.52 m

WICSTYLE 50N

·· Enkle eller doble dører,
innad- eller utadslående
·· Funksjon med fingerbeskyttelse også mulig
·· Dørbladvekt opp til 160 kg
·· Dørbladdimensjon opp til
1.3 m x 2.3 m

WICSTYLE 65N

·· Enkle eller doble dører,
innad- eller utadslående
·· For helglass-dørblad med
8 mm eller 10 mm glass

WICSTYLE 77FP / 90FP
Brannhemmende dør

·· Uisolerte profiler
·· For interiør anvendelse
·· Systemdybde 50 mm

·· Uisolerte profiler
·· For interiør anvendelse
·· Systemdybde 65 mm
·· Kan utføres som røyktett 		
dør og flammestoppende
dør (E30)
·· Panikkfunksjon mulig

·· Brannhemmende dør
·· Brannklasse EI30, EI60
·· Systemdybde 77 mm
·· Èn- og to-fløyet dør
·· Kombinerbar med faste
side-og/eller overlys
·· Enhetlig dørdesign for dører
med eller uten brannkrav

WICSTYLE 65ED

WICSLIDE 65

WICSLIDE 65FS

Automatisk skyvedør

Skyvedør

Foldedør

·· Optimert isolering,
Uw til 1,5 W/(m²K)
·· Testet som komplett 		
system (Isolert profilsystem
og driv-enhet for automatikk)
·· Identisk med Kaba PSW

WICSLIDE 160
Heve-skyvedør
·· To- eller tre-spors
·· Systemdybde 160 mm
·· HI-isolerte profiler,
Uw under 1,1 W/(m²K)
·· Panelstørrelser (b x h) opp til
3,24 m x 3,40 m

·· To- eller tre-spors
·· Systemdybde 65 mm (2-spors)
eller 118 mm (3-spors)
·· Uw under 1,5 W/(m²K)
·· Panelstørrelser (b x h) opp
til 2,0 m x 2,5 m

·· To til sju panelinndelinger
·· Isolerte profiler,
Uw til 1,3 W/(m²K)
·· Panelstørrelser (b x h) opp
til 1,10 m x 2,50 m

WICONA VERDENSOMSPENNENDE
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Austria
5201 Seekirchen
& +43 6212 2000
info@wicona.at

Germany
89077 Ulm
& +49 731 3984-0
info@wicona.de

)

)

Benelux
2260 Oevel
& +32 14 249999
info@wicona.be
info@wicona.nl

47051 Duisburg
& +49 203 45046-0

Sweden
352 45 Växjö
& +46 470 78 74 00
wicona@wicona.se

)

)
)

04315 Leipzig
& +49 341 989795-0

Czech Republic
63900 Brno
& +420 543 422030
info@wicona.cz

64646 Heppenheim
& +49 6252 6736-0

)

Denmark
7430 Ikast
& +45 7020 2048
España
08195 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
& +34 902 222323
info@wicona.es

)

Estonia / Latvia / Lithuania
11317, Tallinn
& +37 2657 6635
info@wicona.lt

)

France
02200 Courmelles
& +33 3 23598200
info@wicona.fr

)

94388 Bonneuil-sur-Marne Cedex
& +33 1 45138000

Hungary
1031 Budapest
& +36 (1) 4533457
info@wicona.hu

)

Ireland
Dublin 22, Eire
& +353 1 4105766
info@wicona.ie

)

Italia
20063 Cernusco sul Naviglio MI
& +39 02 924291
info@wicona.it

)

Norway
2027 Kjeller
& +47 22 42 22 00
wicona@wicona.no

)

Poland
03-828 Warszawa
& +48 22 3308170
info@wicona.pl

)

Søk etter din lokale kontaktperson på www.wicona.no

Russia
123995, Москва
& +7 495 207-75-30
info@wicona.ru

)

Switzerland
5506 Mägenwil
& +41 62 88741-41
info@wicona.ch

)

United Kingdom
Wakefield WF5 9TG
& +44 845 6028799
info@wicona.co.uk

)

Africa / Asia / America
31037 Toulouse
& +33 5 61312626
info@wicona-int.com

)

China
Tongzhou District, Beijing, PRC 101102
& +8610 60595686
info@wicona.cn

)

Qatar
Doha
& +974 44 912552
info@wicona-int.com

)
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Vi reserverer oss for eventuelle trykkfeil og endringer.

Sapa Building Systems
Kjeller Vest 6
2007 Kjeller
Tel: +47 22 42 22 00
wicona@wicona.no
www.wicona.no

