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WICLINE125 er et sammensat vinduessystem til objekter med 
særligt høje krav til varmeisolering og lydisolering. Det indre 
vinduesplan kombineres med en tillægsramme. 
Herved øges isoleringsevnen samt bruger komforten betydeligt. 
En solafskærmning kan indbygges mellem den ydre og den 
indre ramme, den er herved beskyttet mod vand og vind, men er 
til enhver tid let tilgængelig.

Teknisk beskrivelse:

Profi lteknik:
 • Profi lbyggedybder:

 - 125 mm: Karm og sprosseprofi ler
 - 136 mm: sammensat rammeprofi l
Primær ramme indvendigt med overlap

 • En solafskærmning kan indbygges mellem den ydre 
og den indre ramme, beskyttet mod vand og vind. 
Uafhængig af vindhastigheder

Varmeisolering:
 • Uw værdier ned til 0,9 W/(m²K) 

Lydisolering:
 • Lydisolering op til 48 dB

Indbrudshæmmende:
 • Modstandsklasser fra WK1 til WK 3 
Jævnfør DIN EN1627

Beslag: 
 • Tilladt rammevægt Koblet ramme samlet):

 - Op til 160 kg - Sidehængt- Dreje / kip og Bundhængt

Yderligere udførelses muligheder: 
 • Udvendig ramme isoleret, skjult
 • Udvendig ramme med industridesign
 • Udvendig ramme helglas limet løsning

WICLINE 125
Koblet vindue
Sidehængte- dreje / kip- og 
bundhængte vinduer

Systemgodkendelse / CE-Mærkning
Jævnfør DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Lufttæthed: 4

Slagregnstæthed: E750

Modstand mod vindlast: C5 / B5

Lyddæmpning: Rw (C; Ctr) = 48 (–1; –4) dB

Indbrudshæmmende: WK1, WK2 og WK3

Kvalitetssikring: Certifi ceret jævnfør 
EN-ISO 9001:2008
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Høj lydisolering også med åbent vindue?
Hvad der ved første øjekast synes uforenligt har WICONA løst – med 
WICLINE 215. Et todelt vindue med bygningsfysiske værdier som 
en dobbeltfacade. Den nye vinduestype, kombinerer et indvendigt 
indadgående opluk med et udvendig parallelåbnende opluk. 
Begge opluk kan åbnes uafhængigt af hindanden. Denne konstruk-
tion øger komforten for slutbrugeren betydeligt. Individuel udluftning 
og automatisk styring til natkøling, sørger for et behageligt inde-
klima. Yderligere komfort opnås ved indbygget solafskærmning 
i glasmellemrummet, beskyttet mod vejrliget og vind uafhængigt, 
sænker dette også energiforbruget.

Teknisk beskrivelse:

Systemteknik:
 • Hybridvindue i dobbeltfacadeprincip med alle 
fordelene: indvendigt manuel eller motoriseret opluk, 
udvendigt parallel udskydeligt opluk med motor

 • Individuelt oplukkelige rammer, ingen begrænsninger 
i brugen

 • Integreret solafskærmning, beskytte mod vind, 
snavs og vejrliget

 • Minimal byggedybde på kun 215 mm også med 
integreret solafskærmning, motorisering og styring

 • Ved åbning af den udvendige ramme er den 
indvendige ramme stadig beskyttet mod indbrud 
og vejrliget

Varmeisolering:
 • Uw værdier ned til 0,65 W/(m²K)

Lydisolering:
 • Øget lyddæmpning med standard glas ved 
lukket vindue 

 • Endda med åbent vindue udvendigt og indvendigt 
opnås en høj lydisolering

 • Ved indbygning af lydglas i konstruktionen kan 
der opnås værdier for dæmpning på op til 57 dB

Beslag: 
 • Indvendig opluk med følgende optioner:
Sidehængt- Dreje / kip, 
bundhængt, stulp og E-Techdrive. 
Indbrudshæmmende, natkøling

 • Udvendigt opluk parallel udskydeligt opluk, 
med motor

WICLINE 215
Hybrid vindue
Dobbeltfacadeteknologi

Systemgodkendelse / CE-Mærkning
Jævnfør DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

WICLINE 215 er en objektspecifi k løsning der individuelt kan 
tilpasses det forespurgte bygningskompleks. De aktuelle Der 
tages hensyn til de specifi kt stillede krav ved testen af vinduet.
Spørg Deres salgskontor efter en personlig rådgivning omkring 
dette produkt.
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