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Intelligent klimatkoncept

Modern arkitektur med stora glaspartier erbjuder ökade energi-
fördelar genom insläppet av dagsljus, men kräver i många fall  
extern ljuskontroll som förenar energibesparing, användarkomfort 
och ekonomi. WICSOLAIRE solskyddssystem leder dagsljuset in i 
byggnaden och reducerar därför behovet av artificiellt ljus. System-
et kontrollerar energi och värmetillförseln från solstrålarna och re-
ducerar därigenom behovet av luftkonditionering. Den visuella kon-
takten med exteriören behålls och tack vare det förstärks känslan 
av komfort. Som en passiv teknologi kan WICSOLAIRE anpassas 
på olika sätt efter individuella krav och efter byggnadens arkitektur. 
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 horison-
talt, lutande eller fästas vertikalt. 

WICSOLAIRE Light
WICSOLAIRE

1 |  Universitet, Sigmaringen

 Glück + Partner, Stuttgart

 Heinrich Würfel Metallbau, Sontra

2 |  Horisontella lameller, infästning ovanpå fasaden

3 |  Vertikala rotorblad, motordrivna

4 | Integrerad photovoltaics
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SolSkyddSlameller

WICSOLAIRE  
Lameller 100 till 150

WICSOLAIRE Light
 
 · Profildjup 100, 150, (250) mm
 ·  Bladhållare för montage i 4 vinklar (15° / 30° / 45° / 60°)
 ·  Vertikalt, lutande eller horisontalt montage
 ·  Enkelt montage genom modulutformad infästningsteknik
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SolSkyddSlameller

1 |   Vertikalt montage

2 |  Horisontalt montage

3 |  Lutande montage
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Stora lameller

WICSOLAIRE

WICSOLAIREs sortiment av bredare blad kan anpassas individuellt
i storlek och montage efter varje projekts krav. Därigenom erbjuder
de maximal frihet gällande arkitektonisk design. Vare sig det gäller 
horisontal eller vertikal installation, infästning vid vinklar från 15° 
till 60° eller kontrollstyrd motordriven installation: kontakta oss för  
bästa utformning vid projektlösningar.

Större lameller och integrerade solceller

är individuella projektlösningar.

Kontakta oss för personlig rådgivning.

SolSkyddSlameller



Sapa Building Systems
Box 3127
SE-350 43 Växjö
Tel +46 470 78 74 00
www.wicona.se


