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Ved varianten skjult ramme (Block vindue) hørende til 
WICLINE eco systemet, bliver glasset holdt af en speciel glasliste 
direkte forbundet med isolatoren. Med denne variant opnås 
ekstremt slank ansigtsbredde med særdeles gode varmeisolerings-
evner og uden synlige spor mellem ramme og karm set udefra. 
Det forbedrede forhold mellemramme og glasandel muliggør meget 
gode Uw værdier og et højere lysindfald.
 

Teknisk beskrivelse:

Profi lteknik:
 • Højisoleret fl erkammersystem med symmetrisk 
opbygning. Kvalitetssikret samling mellem 
halvskaller og isolatorer

 • Patenterede hjørne og sprosseforbindere
for høj stabilitet i karme og rammer

 • Fyldningstykkelser op til 42 mm 
 • Kan vælges med indbygningskarm 
for indbygning i post-rigel facade

Varmeisolering:
 • Uf værdier ned til 1,5 W/(m²K)
 • Ucw værdier ned til 0,94 W/(m²K) 

Tætningskoncept:
 • Stor midtetætning i 3 varianter:

 - Omløbende indbygning uden stød i hjørner
 - Med støbte hjørner, uden klæbning af stødene
 - Hjørnevulkaniseret ramme 

Beslag: 
 - Skjulte enhåndsbetjente beslag efter valg med
 - Udenpå liggende hængsler, eloxeret eller lakeret
 - Skjulte hængsler med integreret lukkedæmpning, 
åbningsvinkel op til 105°

 • Rammevægte:
 - Skjulte hængsler: op til 130 kg

 • Rammeformater (B x H) op til 1300 mm x 2250 mm 
Bundhængte (B x H) op til 2500 mm x 1700 mm

 • Åbningsbegrænser kan vælges som option 
i forskellige varianter 

Yderligere udførelses muligheder: 
 • Indbygningskarm til post-rigel facade
 • Sving og vendevindue

WICLINE 65 evo / 
WICLINE 75 evo
Skjult ramme 
(Block vindue)

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

Lufttæthed: 4

Slagregnstæthed: E 1200

Modstand mod vindlast: C5 / B5

Lyddæmpning: Rw (C; Ctr) = 47 (–1; –4) dB

Mekanisk livslænge: 2 (10000 cyklusser) 

Indbrudshæmmende: RC1N, RC2N, RC2, RC3

Kvalitetssikring: Certifi ceret jævnfør 
EN-ISO 9001:2008
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Affasede konturer og en fl adeforskydning med en udenpå 
liggende ramme giver aluminiums vinduesserien WICLINE evo 
en klassisk-Design kontur der passer til den i boligbyggeri hyppigt 
efterspurgte stil. Ideel til såvel nybyggerier som til energitekniske 
renoverings opgaver.

Teknisk beskrivelse:

Profi lteknik:
 • Højisoleret fl erkammersystem med 
symmetrisk opbygning. Kvalitetssikret samling 
mellem halvskaller og isolatorer

 • Patenterede hjørne og sprosseforbindere for 
høj stabilitet i karme og rammer

 • Fyldningstykkelser op til 59 mm 

Varmeisolering:
 • Uf værdier ned til 1,5 W/(m²K)
 • Ucw værdier ned til 0,84 W/(m²K) med 3 lags glas

Tætningskoncept:
 • Stor midtetætning i 3 varianter:

 - Omløbende indbygning uden stød i hjørner
 - Med støbte hjørner, uden klæbning af stødene
 - Hjørnevulkaniseret ramme 

Beslag: 
 • Skjulte enhåndsbetjente beslag efter valg med

 - Udenpå liggende hængsler, eloxeret eller lakeret
 - Skjulte hængsler med integreret lukkedæmpning, 
åbningsvinkel op til 105°

 • Rammevægte:
 - Skjulte hængsler: op til 100 kg
 - Udenpå liggende hængsler: op til 100 kg

 • Rammeformater (B x H) op til 1300 mm x 1700 mm
 • Åbningsbegrænser kan vælges som option 
i forskellige varianter 

Yderligere udførelses muligheder 
i klassisk-Design: 
 • Karm-ramme i samme plan i klassisk-Design
 • Karm og ramme i klassisk-Design
 • Faste glas
 • Stulp vindue
 • Indbygningskarm til post-rigel facade

Kompatibelt med dørserierne WICSTYLE 65 evo og 
WICSTYLE 75 evo i klassisk-Design

WICLINE 65 evo / 
WICLINE 75 evo
Klassisk-Design

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

Lufttæthed: 4

Slagregnstæthed: E 900

Modstand mod vindlast: C5 / B5

Lyddæmpning: Rw (C; Ctr) = 47 (–1; –4) dB

Mekanisk livslænge: 3 (20000 cyklusser) 

Indbrudshæmmende: RC1N, RC2N, RC2, RC3

Kvalitetssikring: Certifi ceret jævnfør 
EN-ISO 9001:2008
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