Idéer blir verklighet
WICLINE 75 TOP

ETC Intelligence®
- en innovation från WICONA

WICONA | WICLINE 75 TOP

Form och funktion –
i perfekt kombination

Planera och designa - utan att kompromissa
Fönstersystemet WICLINE 75 TOP i aluminium
Slimmad, arkitektonisk design eller högsta nivå av energieffektivitet? Med fönstersystemet WICLINE 75 TOP behöver
arkitekter, konsulter och metallproducenter inte längre välja.
WICONA kombinerar båda aspekterna i aluminiumfönstersystemet WICLINE 75 TOP, och kan därigenom realisera
kreativa, arkitektoniska fasadlösningar.
WICLINE 75 TOP är ett högisolerat fönstersystem med
optimal prestanda i passivhusnivå och en processäker bearbetning - kombinerat med ett slimmat profildjup av 75 mm.

Dra nytta av en riktig innovation!
WICONA visar återigen sin ledande, innovativa roll genom att
vara en av Europas första systemleverantörer av aluminiumfönstersystem att kombinera ett slimmat profildjup på 75 mm
med ett UW-värde under 0.80 W/(m2K).
TOP – 3 bokstäver som gör skillnad:
T		 =

Termiskt högisolerande

O =

Optimal prestanda och produktion

P		 =

Passivhusnivå

WICLINE 75 TOP är därmed ett av de första aluminiumfönstersystemen som med ett profildjup på 75 mm når prestanda i
passivhusnivå. WICONAs kunder och samarbetspartners
får ett teknologiskt försprång och stor designfrihet vid
planering av kreativa fönsterkonstruktioner – utan att behöva
göra avkall på prestanda för energieffektivitet.
* Fönster 1230 x 1480 mm (B x H), 3-glas med kompositdistanser
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WICLINE 75 TOP – det första fönstersystemet med ETC Intelligence®
Energieffektivitet på en helt ny nivå

ETC Intelligence® – en unik innovation:

Genom det patenterade ETC Intelligence® kan fönsterkonstruktioner i passivhusnivå nu realiseras med enbart 75
mm profildjup.
Tilläggsisolering är i de flesta fall inte längre nödvändig. Systemets enastående energieffektivitet uppnås istället genom
en ny, innovativ kombination av material i isoleringszonen.

• Low-Emission - Innovativ yta som effektivt reflekterar
		 värmestrålningen
•

Low-Transmission - Effektiv värmeisolering som
reducerar värmeförlusten

•

Low-Convection - Optimal värmestegsgeometri i
isolersteget

Med ETC Intelligence® är utmärkt värmeisolering möjligt även
för fönstersystem med 75 mm profildjup, något som tidigare
krävt ett profildjup på 90 mm.
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ETC Intelligence ®
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Low-ConvectionOptimal värmestegsgeometri

WICLINE 75 TOP – med flertalet fördelar
Ett enastående aluminiumfönstersystem med ett slimmat
profildjup på 75 mm och ett
UW-värde i passivhusnivå –
utan tilläggsisolering.

Slimmade och flexibla
profiler

Största designfrihet

Utmärkt värmeisolering
vid 75 mm profildjup

Processäker produktion
och utmärkt kvalitet

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar.
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