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WICLINE 75 evo
Side, bund Dreje / kip kip / dreje

Med 75 mm byggedybde sætter WICLINE evo 75 sig i toppen
af skalaen for varmeisolering og byggefysiske egenskaber. Med
højeste ydelsesegenskaber er dette aluminiums vindue tilpasset
de fremtidige krav inden for bygningsarkitekturen. I Schweiz er
WICLINE 75 som det første metalvindue certificeret som minergie-P-modul.

Teknisk beskrivelse:
Profilteknik:
• Højisoleret flerkammersystem med
symmetrisk opbygning. Kvalitetssikret samling
mellem halvskaller og isolatorer
• Patenterede hjørne og sprosseforbindere for høj
stabilitet i karme og rammer
• Fyldningstykkelser op til 69 mm
Varmeisolering:
• Uf værdier ned til 1,2 W/(m²K)
• Ucw værdier ned til 0,87 W/(m²K) for ramme og ned
til 0,72 W/(m²K) for faste karme 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

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

Skudhæmmende:

FB4 S, FB4 NS (afhængigt af
profilkombination)

Kvalitetssikring:

Certificeret jævnfør
EN-ISO 9001:2008
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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 160 kg
- Udenpå liggende hængsler: op til 200 kg
- Projektløsninger: op til 300 kg
• Rammeformater (B x H) op til 1700 mm x 2500 mm
Bundhængte (B x H) op til 2500 mm x 1700 mm
• Åbningsbegrænser kan vælges som option
i forskellige varianter
Yderligere udførelses muligheder:
• Skjulte rammer (Block vindue)
• Klassisk design (andre glaslister)
• Indbygningskarm til post-rigel facade
• Bundhængte vindue til greb,
gear schnecke eller motor
• Sving og vendevindue
• Parallel skyde / kip vindue,
med eller uden tvangsstyring
• Topstyret vindue udadgående
• Tophængt eller sidehængt udadgående vindue
• 1 og 2 fløjede vinduesdøre
indadgående eller udadgående med
• niveau frit bundstykke
Kompatibel med dørserien
WICSTYLE 65 evo og WICSTYLE 75 evo

1G4-B

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