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Systemresultater / CE produktcertifikat

Lufttæthed: Klasse 4
Regntæthed: E900
Modstand mod vindlast: Klasse C5/B5
Lydreduktion: Rw (C;Ctr) = 47 (-1;-4) dB
Betjeningskraft: Klasse 1
Mekanisk styrke: Klasse 4
Åbne-/ lukkefunktion: Klasse 3 (20,000 cyklusser)
Korrosionsklasse beslag: Klasse 5
Indbrudssikring: RC1N, RC2N, RC2, RC3
Skudsikring: FB4 S, FB4 NS (afhængig af 

profilkombination)
Kvalitetssikring: Certificeret ihht. ISO 

9001:2008

WICLINE 75 TOP er et højtisoleret vinduessystem med optimale 
energiydelser. Høj kvalitet, tidsbesparende og effektiv produktion 
samt profildybde på kun 75 mm kombineres elegant med ydelser 
på passivhus niveau.

Tekniske ydelser:

Profilteknologi:
 • Højisoleret flerkammersystem med ETC Intelligence® 
isolatorer. Med en smal profildybde på kun 75 mm 
opnår WICLINE 75 TOP passivhus niveau

 • Patenterede hjørne- og T-forbindere for høj stabilitet i 
karm og rammer

 • Fyldninger med tykkelser op til 65 mm

Varmeisolering:
 • Uf -værdi: 0.79 - 1.3 W/(m²K)
 • Uw -værdi: under 0.80 W/(m²K)

Tætningskoncept:
 • Centreret midtertætning tilgængelig i tre varianter:

 - Kontinuerlig midtertætning, uden stød i hjørner
 - Vulkaniserede hjørnetætninger uden behov for  
limning
 - Komplette vulkaniserede rammer

Beslag:
 • Skjulte beslag for enhåndsbetjening, valgfrit med:

 - Udenpå liggende hængsler, anodiceret eller lakeret  
i valgfri farve
 - Skjulte hængsler med integreret dæmpnings- 
funktion, maks åbningsvinkel 100°

 • Tilladt rammevægt:
 - Skjulte hængsler: op til 160 kg
 - Udenpå liggende hængsler: op til 200 kg
 - På forespørgsel: op til 300 kg

 • Rammestørrelse (B x H): op til 1700 mm x 2500 mm 
Oplukkeligt overlys: op til 2500 mm x 1700 mm

 • Åbningsbegrænsere findes som tilvalg i flere varianter

Alternativ udførelse:
 • Skjult ramme (Block vindue): fyldningstykkelser  
op til 50 mm

 • Facadekarme til WICTEC facadesystem
 • Oplukkeligt overlys

Systemkombinationer:
 • WICLINE 75 TOP kan kombineres med WICLINE 
75 evo vindue, WICSTYLE 75 evo døre og WICTEC 
facadesystemer via facadekarme
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