
Idéer blir virkelighet 
WICLINE 75 TOP

ETC Intelligence®  
     - et konsept fra WICONA



WICONA | WICLINE 75 TOP

Form og funksjon – 
i perfekt kombinasjon

Vindussystemet WICLINE 75 TOP i aluminium

Slank, estetisk design eller førsteklasses energieffektivitet? 
Med WICLINE 75 TOP trenger arkitekter, konsulenter 
og metallbyggere ikke lenger velge, ettersom WICONA 
har klart å kombinere begge aspektene i det utmerkede 
vindussystemet WICLINE 75 TOP i aluminium. Dermed kan 
kreative arkitektoniske fasadeløsninger realiseres.

WICLINE 75 TOP er et termisk høyisolert vindussystem 
med optimale ytelser, prosessikker bearbeiding og ytelses- 
egenskaper på passivhusnivå – kombinert med en slank  
profildybde på kun 75 mm.

Dra nytte av en ekte innovasjon!

WICONA beviser nok engang sin ledende innovative rolle og 
presenterer som den første systemleverandøren i Europa et 
vindussystem i aluminium som kombinerer en profildybde på 
kun 75 mm med Uw-verdier under 0,80 W/(m2K).

TOP – 3 bokstaver som utgjør forskjell:

  T  = Termisk høyisolerende

  O = Optimal ytelse og produksjon

  P  = Passivhusnivå

WICLINE 75 TOP er dermed et av de første vindussystemene 
i aluminium med en profildybde på kun 75 mm og isolerings- 
evne på passivhusnivå. WICONAs kunder og samarbeids-
partnere kan profittere på dette teknologiske forspranget 
- sammen med stor designfrihet ved planlegging av ut-
fordrende vinduskonstruksjoner – uten å gi avkall på energi-
effektiviteten.

* Vindu 1230 x 1480 mm (B x H), 3-lags glass med spacer i kunststoff

Kompromissløs planlegging og utførelse



WICONA | WICLINE 75 TOP

Form og funksjon – 
i perfekt kombinasjon

Energieffektivitet definert på en ny måte

Med den mønsterbeskyttede ETC Intelligence® isolasjons-
sonen kan vinduskonstruksjoner på passivhusnivå realiseres  
med kun 75 mm karmdybde.

Konvensjonelle isolasjonsstaver, skjøvet inn i profilene, er i de 
fleste tilfeller ikke lenger nødvendig. Den enestående energi- 
effektiviteten blir oppnådd via en ny, intelligent material- 
miks i systemets isolasjonssone. 

ETC Intelligence® – en unik innovasjon:

 • Low-Emission - Lavemisjonsfolie som effektivt  
  reflekterer varmestrålingen 

 • Low-Transmission - Isolerstegsmateriale som  
  reduserer varmeledningen i profilen

 • Low-Convection - Isolerstegfinner reduserer varme- 
  tapet via konveksjon

 

WICLINE 75 TOP – det første vindussystemet med ETC-Intelligence®

Størst mulig designfrihet 

Høy bearbeidingsvennlighet  
 og utmerket kvalitet

Slanke og fleksible profiler

Utmerket isolering ved  
75 mm profildybde

Profitter på det enestående 
vindussystemet i aluminium med 
75 mm profildybde og Uw-verdier 
på passivhusnivå – uten å skyve 
isolasjonsstaver inn i profilene.

WICLINE 75 TOP – oversikt over dine fordeler

ETC Intelligence® 
     - et konsept fra WICONA

Low-Emission- 
Refleksjonsfolie 

Low-Transmission- 
Isolerstegsmateriale

Low-Convection- 
Isolerstegfinner 

Med denne teknologien er utmerkede isoleringsverdier mulige 
også for vindussystem med 75 mm profildybde, noe som hittil 
kun har vært forbeholdt systemer med 90 mm profildybde.
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