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Öppna ytor
och en unik känsla
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Drömboendet ser olika ut för alla. Stil, färgsättning och
formspråk skiljer sig åt mellan individer och ändras över tid.
Gemensamt är att vi vill känna trygghet, vi vill spendera tid
och umgås i våra hem. Vårt hem ska vara personligt och unikt,
vilket kräver lösningar där olika element elegant integreras i en
individuell och skräddarsydd helhetslösning.
Vårt hem ska anpassas utifrån våra egna önskemål, men också
för kraven som morgondagen ställer på våra bostäder. Ändrade
levnadsvanor tillsammans med den digitala utvecklingen gör att vi
idag i allt större utsträckning efterfrågar skräddarsydda boendealternativ, och vi har också högre krav gällande design, prestanda
och kvalitet. Vi efterfrågar ekonomiskt och ekologiskt hållbara lösningar, som visuellt anpassas och smälter in i vår boendemiljö.
Med öppna ytor och exklusiva glaspartier skapas karaktär och
en känsla av frihet i vårt hem. Kvalitet, design och prestanda finns
där, liksom öppenhet och närhet till naturen och omgivningarna.
Ett maximalt ljusinsläpp skapar en transparent och öppen miljö,
med lösningar som kan varieras och anpassas i det oändliga. En
perfekt plats för att koppla av och att umgås med nära och kära.
Känslan av vårt hem. Ett unikt hem, en unik känsla.
WICONA erbjuder exklusiva och högkvalitativa fönster-, dörr- och
fasadpartier i aluminium, för individuella bostäder med höga krav.
Utifrån individuella önskemål, och med utgångspunkt i byggnadens
formspråk och design, skräddarsyr vi en transparent lösning för det
unika drömboendet.
Det är WICONA Premium Living.

©Eric Petschek

Ett maximalt ljusinsläpp skapar
en ljus och öppen boendemiljö
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Boendekomfort
på en högre nivå
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Det är detaljerna som gör skillnad. WICONAs systemprodukter är utvecklade för att erbjuda kvalitet in i minsta
detalj. Systemet är uppbyggt kring noggrant utvecklade och unika detaljer, något som ger produkterna en genuin
kvalitetskänsla, samtidigt som de uppfyller marknadens krav på prestanda - långt utöver standard.
Efterfrågan på unika och specialanpassade boendelösningar
fortsätter att öka, och vid många projekt är kvalitet ett av de
allra viktigaste attributen. Projekten ska levereras på en nivå
som ligger i linje med, och helst överträffar, slutkundens högt
ställda krav. Med produktlösningar från WICONA säkerställs
genomgående högsta kvalitet, både med våra standardlösningar eller som individuellt anpassade projektlösningar.
Väl genomtänkta konstruktioner och tekniska lösningar är
byggstenar som ger bekräftelse på kvalitet varje gång du
ser eller tar i en produkt från WICONA, oavsett om det gäller
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design, funktion eller prestanda. Varumärket är en kvalitetsstämpel på att lösningen uppfyller högsta krav, ända ned
på detaljnivå. Från våra aluminiumprofiler och dess ingående
komponenter, till vårt breda utbud av designbeslag, handtagsvarianter och tillbehör.
WICONAs mångåriga erfarenhet och tekniska innovationer
ligger till grund för den höga kvalitetsnivån. Varumärket är
en kvalitetsstämpel på att lösningen uppfyller högsta krav,
ned på detaljnivå.

WICONA PREMIUM LIVING

Noggrant utvecklade
och unika detaljer ger
produkterna en genuin
kvalitetskänsla

WICONA - Kvalitetsstämpel för byggprodukter








Enkel hantering och smidig funktion
Högsta boendekomfort
Stabilitet och exklusiv känsla
Minimalt behov av underhåll
Lång livslängd
Energieffektivt och miljömässigt hållbart
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Design som
tänjer gränser
Varje byggnad och boende har sitt unika designuttryck och
sina specifika krav, och för att kunna skapa ett individuellt
formspråk krävs flexibla och anpassningsbara lösningar.
Lösningar som skapar ett stilfullt och elegant boende och
samtidigt sätter en personlig prägel på byggnaden, utan att
begränsas av standardlösningar.
WICONA erbjuder transparenta lösningar för det moderna boendet, med nästintill obegränsade möjligheter för olika designuttryck. Utifrån fastställda projektkrav och beställarens önskemål skräddarsys den optimala boendelösningen - för varje unik
byggnad. Produkterna integreras elegant i byggnaden, eller blir
till spännande och unika detaljer som skapar karaktär och ett individuellt arkitektoniskt uttryck. Alltid med en känsla av kvalitet och
transparent komfort.
Fasta eller öppningsbara transparenta partier, fönster med flertalet olika öppningsvarianter, dörrar för exklusiva entrépartier, eller
varför inte en helglasad vägg? Alternativen är många och möjligheterna stora. WICONAs systemprodukter kommer tillsammans
med ett stort urval av designvarianter för handtag och beslag, från
vår egenutvecklade designserie WICSTAR. Beslagen kompletterar och harmonierar med vårt produktutbud och ger byggnaden
ett visuellt enhetligt uttryck, ned på detaljnivå.
Samtliga produkter från WICONA kan fås med ett brett urval av
ytbehandling och kulörer, vilket skapar en stor valmöjlighet för att
färgsättning; elegant och sobert eller med ett färgstarkt uttryck.
Pulverlackerat, anodiserat, rostfri design... Paletten är stor!
WICONAs systemprodukter öppnar upp helt nya möjligheter för
framtidens moderna och unika bostäder. En personlig design
lyfter framtidens bostäder till nya höjder, med en gedigen känsla
av kvalitet.

För ett stilfullt och
elegant boende
WICONAs exklusiva produktlösningar integreras med
fördel i WICTEC elementfasad. Detta skapar nästintill
obegränsade möjligheter för individuell utformning av
byggnader, då WICTEC elementfasad skräddarsys efter
varje enskilt projekt. Samtliga produkter harmonierar
perfekt med varandra och skapar ett visuellt enhetligt
arkitektoniskt uttryck.
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Prestanda som
tål att jämföras
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Vid val av systemprodukter är det ett stort antal kriterier
som skall uppfyllas. Givetvis ska design och funktion
uppfylla kvalitetskraven, men kraven på prestandavärden
är minst lika viktiga. Produkterna skall uppfylla krav på
värmeisolering, luft- och regntäthet samt ljudisolering, och
i vissa fall ställs också krav på specifika säkerhetslösningar,
såsom inbrottsskydd och brandskydd.
Samtliga produkter från WICONA håller en mycket hög standard
gällande värmeisolering. Reducerade U-värden över profilsnittet,
tillsammans med integrerade glasfyllningar, gör att bästa isoleringsvärden kan uppnås för den totala konstruktionen. Våra lösningar tar utgångspunkt i morgondagens krav på boendekomfort,
vilket gör att prestandan hamnar över standardnivån på marknaden. Våra produkter håller även en hög nivå för ljudisolering, vilket
ofta är ett problem i städer där ljudnivån är hög. Partierna är också
utformade för att klara högsta krav gällande regn- och lufttäthet.
Kompletterande säkerhetslösningar blir också allt vanligare i våra
bostäder. Säkerhetslösningar såsom inbrottsskydd, brandskydd
eller skottskydd integreras enkelt WICONAs partier, utan att göra
avkall på byggnadens visuella uttryck. Detta gör att säkerhetslösningar elegant integreras i boendet, i perfekt harmoni med
övriga produkter.
Vårt team för projektsupport ser till att rätt nivå av prestanda
uppnås för varje specifikt projekt. Våra produkter anpassas
utifrångällande krav, och skapar en lösning som harmonierar
med byggnaden.
Prestanda ska märkas, inte synas.

För trygghet, komfort
och energieffektivitet
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I ett hållbart perspektiv
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Att bygga hållbart är en förutsättning för vår planets framtid,
och kravet på miljöcertifieringar och ett miljömässigt
hållbart byggande blir en allt vanligare kravspecifikation i
byggprojekt. Ett hållbart perspektiv inom byggarkitektur
inkluderar både energieffektivitet och klimathänsyn, och
innebär en helhetssyn på produkternas miljöpåverkan.
WICONA arbetar kontinuerligt för att ligga i framkant på marknaden, både när det gäller energieffektivitet genom värmeisolering
och långsiktig hållbarhet genom hela produktens livscykel. Redan
genom att välja ett profilsystem av aluminium tas ett steg i rätt
riktning, då materialet är oändligt återvinningsbart. Återvinningsgraden ligger på hela 95-100 %, utan kvalitetsförluster.
Ett av WICONAs långsiktiga mål är också att minimera materialet i produkterna, till fördel för miljön. Genom innovativa, tekniska
lösningar såsom ETC Intelligence® kan materialförbrukningen
för termisk isolering i profilerna minimeras, utan att produktens
prestandaegenskaper påverkas. Högsta prestanda gällande isoleringsvärden gör också att energibehovet i bostäder reduceras,
vilken är till fördel både för miljön och för boendekomforten.
WICONA har under lång tid legat i framkant på temat hållbarhet, och var första profilsystemleverantör att erbjuda rapporten
Environmental Product Declaration (EPD). Rapporten presenterar byggproduktens livscykelanalys inklusive miljöpåverkan och
genereras direkt ur WICONAs mjukvara WICTOP. Under senare
år har begrepp som ”Passivhus-standard” och ”Passivhuscertifiering” blivit alltmer vanligt, och vid vissa projekt är det numera
krav. Begreppet ”Passiv” innebär enkelt förklarat att energiförbrukningen i byggnaden reduceras genom isolering, täthet och
värmeåtervinning.
WICONA erbjuder produkter som uppfyller både passivhusstandard och passivhuscertifiering, och kan skräddarsy lösningar för
specifika krav och önskemål. WICONA var också första systemleverantör i Europa att lansera återvunnen polyamid i profilernas
isolersteg, med samma kvalitetsegenskaper som vid användande
av vanlig polyamid 6.0. Ett viktigt steg i strävan efter ett hållbart
byggande, och en stor fördel vid miljöcertifierade byggprojekt.

Tillsammans bygger
vi framtiden
WICONA är certifiierade på bronsnivå
enligt Cradle to Cradle.
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Lösningar för Premium Living
WICONA erbjuder exklusiva och högkvalitativa produkter för
det unika boendet. I våra lösningar är högsta kvalitet och en
boendekomfort utöver det vanliga självklart. Med utgångspunkt i våra standardprodukter skräddarsyr vi en unik boendelösning utifrån specifika krav och önskemål.

520 West 28th, New York
Arkitekt: Zaha Hadid Architects
Producent: STAHLBAU PICHLER
Illustration: © Hayes Davidson

12

Med specialanpassningar såsom dolda eller synliga beslag,
flertalet öppningsvarianter, en nästintill obegränsad palett
av kulörval, tilläggsfunktioner som integrerat solskydd eller
öppningsbegränsare... Möjligheterna är nästintill oändliga!

WICONA PREMIUM LIVING

Med högteknologiska lösningar och transparenta element
bygger vi framtidens bostäder; unikt och mot nya höjder.
Det är WICONA Premium Living.
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Projektanpassning
för unika bostäder
I framtiden kommer allt högre krav ställas på arkitekturen
och på individuella byggnader, och detta gäller även bostäder. Samtidigt blir reducerade konstruktionstider och kostnadseffektiva byggprocesser allt viktigare faktorer.

Kista torn, Stockholm, Sverige
Arkitekt: Brunnberg & Forshed
Producent: ScandiFront AB
Foto: Jan Håkan Dahlström/Bildhuset/TT
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Framtidens byggsystem måste därför kombinera energieffektivitet och hög prestanda med individualitet, funktion och
ett hållbart synsätt, inom ramen för en effektiv och optimerad konstruktionsprocess.

WICONA PREMIUM LIVING

Specialanpassade lösningar för
individualitet och effektivitet
Unika bostäder med elementfasad
WICTEC elementfasad erbjuder den optimala lösningen för
modern arkitektur och flexibla boendelösningar. Energieffektivitet kombineras med innovativa ventilationslösningar, maximalt
insläpp av dagsljus och säkerhetsprestanda. Samtliga systemprodukter från WICONA integreras enkelt i våra elementfasadlösningar, vilket skapar ett homogent och transparent uttryck och
stora möjligheter för individuell utformning av bostäder.

Projektanpassade öppningsenheter
I takt med att högre krav ställs på våra bostäder ökar också behovet av specialanpassade öppningsenheter. WICONA erbjuder en
helt ny, projektanpassad öppningsvariant med en innovativ tätning
för skjutbara dörrar och fönster. Den nya tätnings- och beslagstekniken gör att de skjutbara partierna enkelt kan manövreras med
minimal kraft. Fönster/dörrpartiet får därigenom en mycket hög
prestanda för täthet utan att göra avkall på funktion och design.
Lösningen kan även levereras i krävande dimensioner.
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Fönstersystem
som ger karaktär
WICONAs exklusiva fönstersystem WICLINE är den optimala lösningen för sofistikerad arkitektur. Dess öppningsbara enheter integreras enkelt både i en befintlig fasad
eller vid nybyggnation, och systemet uppfyller väl centrala
aspekter såsom säkerhet, värmeisolering och ljudisolering.
För ett helt rent visuellt och arkitektoniskt uttryck integreras
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WICLINE fönsterenheter i en helglasfasad. Flertalet öppningsvarianter och olika typer av beslag och handtag gör
fönsterserien komplett.
Designvariationen är stor, och enheterna anpassas utifrån
önskemål och gällande förutsättningar.

WICONA PREMIUM LIVING

Brett fönsterprogram ger valmöjligheter
för design och funktion
Vårt premium allroundfönster
WICLINE 75 evo är ett av våra mest flexibla och variationsrika
fönstersystem. De öppningsbara enheterna anpassas och integreras enkelt i olika boendemiljöer. Ett slankt utseende och ett
brett utbud av öppningsvarianter gör WICLINE 75 evo till den
perfekta fönsterlösningen, oavsett krav på funktion, öppningstyp
eller design.
Högisolerat fönster med slimmat profildjup
WICLINE 75 TOP är ett högisolerat fönstersystem med optimal
prestanda och en slank, arkitektonisk design. Fönstersystemet
ger värmeisolering ned till passivhusnivå, elegant kombinerat med
ett slimmat profildjup på 75 mm - samtidigt som systemet behåller samma visuella uttryck och flexibilitet som WICLINE 75 evo
standardsystem.
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Fönster för maximalt ljusinsläpp och storslagna vyer
WICLINE 75 Maximal är fönsterlösningen som ger ett maximalt ljusinsläpp och skapar optimal utsikt över omgivningarna.
Med samma goda prestandaegenskaper som i WICLINE 75 evo
standardutförande fås ett fönstersystem med extremt slimmade
profiler och stor designfrihet. Systemet ger också goda värmeisoleringsegenskaper.

Passivhuscertifierat fönster med maximal flexibilitet
WICLINE 95 är fönstersystemet som når passivhuscertifiering
utan tilläggsisolering enligt Passive House Institute Dr. Feist i
Darmstadt. Med ett slimmat profildjup på 95 mm och en siktlinje
på 125 mm passar fönsterlösningen särskilt bra för bostadshus
med extra höga krav på design och energiprestanda. Genom
en innovativ modulteknik kan fönstrets enskilda komponenter
anpassas individuellt utifrån projektet, vilket skapar en maximalt
flexibel fönsterlösning.

Kopplat fönster med integrerat persiennsystem
WICLINE 115 AFS är ett kopplat fönstersystem för bostäder
med särskilt höga krav på värme- och ljudisolering. Fönstersystemet, med ett dolt systemintegrerat ventilationsfilter, ökar märkbart byggnadens boendekomfort, och kan elegant kompletteras
med solskyddssystem direkt i konstruktionen. Den öppningsbara
bågen underlättar rengöring och underhåll.

Hammarby Gård, Stockholm, SE
Arkitekt: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB
Producent: ScandiFront AB
Foto: Erik Wik

18

WICONA PREMIUM LIVING

Beslag och öppningsvarianter
Att integrera öppningsbara enheter och ventilationsenheter i fasaden ökar markant byggnadens komfort, och är oftast ett krav i
bostadsprojekt. WICONAs fönstersystem WICLINE erbjuder alla
typer av flexibla valmöjligheter för inåtgående och utåtgående
öppningsalternativ, liksom för olika designvarianter.
Vår egen designserie WICSTAR säkerställer högsta kvalitet och
funktionalitet, och valmöjligheterna är många. Synliga eller dolda
beslag, manuella eller motordrivna öppningsbeslag. Nästintill alla
tänkbara varianter och designalternativ finns tillgängliga. Flertalet
tilläggsfunktioner gör att bostadens öppningsbara enheter till fullo
kan anpassas utifrån krav och önskemål, för en sofistikerad arkitektur och en svårslagen boendekomfort.
Följande öppningsvarianter kan erbjudas:













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

Öppningsvarianter anpassas efter behov

Integrerad, diskret, öppningsbegränsare

Kvalitet i minsta detalj, med vår egen designserie WICSTAR

Enhetlig design för handtag och beslag
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Exklusiva dörrsystem
med attraktiv design
WICONAs omfattande dörrsystem skapar stilfulla entréer
som harmonierar med byggnadens visuella design. Dörrlösningarna integreras enkelt i befintlig fasad och passar
också ypperligt för nybyggnation. Det omfattande profilsystemet, tillsammans med dess beslag, erbjuder dig en
hög nivå av flexibilitet gällande funktion, design och prestanda. Flertalet valmöjligheter tillåter dig att skapa ett unikt
och välkomnade intryck. En visuellt attraktiv design, fyllningar
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med olika varianter av glas eller panel, designhandtag, olika
beslagsvarianter, med överljus eller sidoljus - WICSTYLE
dörrserier möter de högsta designkraven. De välbeprövade
profilkonstruktionerna ger optimal värmeisolering ned mot
passivhusnivå, liksom goda värden för ljudisolering.
WICSTYLE dörrlösningar skräddarsys utifrån dina krav och
önskemål, och skapar ett stilfullt första möte.
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Ett stilfullt möte

Dörrlösning för optimal funktion, design och prestanda
WICSTYLE 75 evo är dörrsystemet som erbjuder dig komplett
mångsidighet. Med sitt 75 mm profildjup hamnar WICSTYLE 75
evo i framkant gällande värmeisolering, täthet och funktion. Flertalet valmöjligheter skapar en individuell och unik mötespunkt för
bostaden, och gör WICSTYLE 75 evo till en optimal dörrlösning.

Exklusiv entrédörr med eliminerad bimetalleffekt
Paneldörren WICSTYLE 75 evo ger byggnader ett stilfullt första
intryck. En helt homogen och slät dörrdesign skapar en dörrlösning
helt utan störande linjer. WICSTYLE 75 evo paneldörr går att få som
enkel- eller pardörr, inåt- eller utåtgående samt i inbrottsskyddsklass RC1 till RC3. Systemet har också en innovativ teknologi som
gör att problematiken med bimetalleffekten elimineras.
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Skjut- och vikdörrsystem
för maximal transparens
Med WICONAs högkvalitativa skjut- och vikdörrslösningar
WICSLIDE öppnas rummet upp mot omgivningen och naturen. Systemets funktion är extremt lätt och tyst: kvalifikationer som säkerställs av högkvalitativa beslag och löpskenor,
tillsammans med optimerad hjulteknik. Välj mellan två- eller
trespårsutförande, skjut-, lyft-/skjut- eller vik-/skjutdörrsut-
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förande, i kombination med fasta partier. Samtliga system
erbjuder slimmade aluminiumprofiler för maximalt ljusinsläpp.
För att skapa den optimala lösningen för varje byggnad, kan
WICSLIDE skjut- och vikdörrslösningar anpassas utifrån
individuella önskemål. En skräddarsydd lösning gör att unika
boendelösningar världen över kan förverkligas.
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När dagsljuset får fritt spelrum

Vikdörr för maximala öppningsbredder
Vikdörren WICSLIDE 75FD är den optimala lösningen när öppningen
ska maximeras och där utrymmet är begränsat för de öppnande elementen. Tack vare sina utmärkta tekniska värden är WICSLIDE 75FD den perfekta lösningen att använda i en isolerad yttervägg. Samtliga komponenter går att få i samma färgutförande, för ett visuellt enhetligt system. Med
stora glasdimensioner kan rummet helt öppnas upp, och blir således en
naturlig del av omgivningen.

Högisolerad och estetisk skjutdörr
WICSLIDE 160 med dess unika detaljlösningar kombinerar utmärkt
värmeisolering med maximal funktionalitet och estetik. Möjlighet till stora
bågstorlekar och funktionell, enkel manövrering garanterar maximal
kundnöjdhet. Den senaste tekniken och innovativa tillverkningsfördelar
gör WICSLIDE 160 till en tekniskt avancerad produkt som sätter nya
standarder.
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Referenser
WICONA Premium Living
skapar unika möjligheter för
individanpassade bostäder,
både lokalt och världen över.
Vill du ha inspiration och se andra projekt som realiserats
med WICONAs lösningar?
Besök vårt referensbibliotek www.wiconafinder.com
och få tillgång till mängder av spännande projekt
världen över.
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Produkter:

Plats:
Arkitekt:
Producent:
Produkter:
Foto:

Foto:

Stockholm, SE
Johannes Norlander Arkitektur AB
ScandiFront AB
WICLINE 65, WICLINE 65 fönsterdörr, 		
WICSLIDE 160
Erik Wik			

Stockholm, SE
Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB
ScandiFront AB
WICLINE 75 evo, WICSLIDE 65FS, WICTEC 50
Erik Wik
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Projektsupport
Projektsupport och specialanpassade lösningar

WICONAs supportteam har mångårig erfarenhet och hjälper dig genom projektets olika faser, redan i ett tidigt skede.
Våra konstruktörer kan supportera och råda dig gällande
profilval, projektering, konstruktionslösningar, beräkningar,
projektanpassning och ritningar.
Otaliga bostadsprojekt av olika storlekar har realiserats
runtom i världen med WICONAs elementfasadlösningar och
systemprodukter.
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Kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan dra nytta
av WICONAs exklusiva och skräddarsydda lösningar för
det unika boende. Tillsammans säkerställer vi att ditt projekt genomförs på ett smidigt sätt, och att resultatet blir
precis så optimalt som du ska förvänta dig av produkter
från WICONA. Med vår kunskap och vårt lokala supportteam kan du känna dig säker under hela processen, oavsett
projektets karaktär.

WICONA PREMIUM LIVING

Kontakta oss för rådgivning
och projektsupport:
Mer information kring produkter och vår projektsupport
finns på vår hemsida www.wicona.se.
Du har också tillgång till ett omfattande, globalt projektbibliotek
via www.wiconafinder.com.
WICONA Finder kan även laddas ned som applikation till din
mobiltelefon eller surfplatta - helt gratis.

Allt material du behöver,
på ett och samma ställe
Via WICTIP, WICONAs digitala informationsplattform, får du
som användare tillgång till hela WICONAs utbud av ritningar och
teknisk dokumentation. Vi har samlat allt på en och samma plattform, för att våra användare på ett smidigt och enkelt sätt ska få
tillgång till uppdaterad information och komplett dokumentation
för våra systemprodukter.
Besök www.wictip.com, och få tillgång till material som gör din
vardag enklare!

Verktyg för en smidig
planeringsprocess
För att underlätta och förkorta planeringsprocessen tillhandahåller WICONA ett stort utbud av tillgängliga BIM-objekt. Genom
att erbjuda färdiga BIM-modeller kan projekt designas och
skapas under en kortare tid, och med maximal precision. Med
WICONAs ritningsverktyg WIC3D skapas nya möjligheter för
konstruktion av två- och tredimensionella fasadkonstruktioner.
Mjukvaran fungerar även som BIM-konfigurator.
Samtliga av våra högkvalitativa WICONA-modeller finns tillgängliga i flera olika format (Autodesk Revit, ArchiCAD IFC), och kan
laddas ned via WICONAs hemsida.
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Czech Republic
619 00 Brno
+420 721 333 133
www.wicona.cz
Denmark
8240 Risskov
+45 70 20 20 48
www.wicona.dk
Estonia / Latvia
75312 Rae vald Harjumaa
+37 2657 6635
www.wicona.ee
Lithuania / Latvia
02244 Vilnius
+370 5 2102587
www.wicona.lt
Norway
2007 Kjeller
+47 22 42 22 00
www.wicona.no
Poland
03-828 Warszawa
+48 22 3308 170
www.wicona.pl
Slovakia
821 05 Bratislava
+421 918 725 098
www.wicona.sk
Sweden
574 81 Vetlanda
+46 470 78 74 00
www.wicona.se
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