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En klassisk åbningsvariant der med WICONA teknologi atter bliver 
til et topaktuelt produkt. Vendevinduerne på basis af WICLINE evo 
byder på højeste varmetætning og er alle CE-systemtestning 
klassifi ceret i høje klasser. Den udgør med de synlige eller skjulte 
beslag en meget stilren løsning, både som hulvinduer og integreret 
i facaden. 

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 69 mm
 • Kan vælges med standard karm som hulvindue

Varmeisolering:
 • Uf værdier ned til 1,5 W/(m²K)
 • Uw værdier ned til 1,0 W/(m²K) med trelags glas

Tætningskoncept:
 • Stor midtetætning i 3 varianter:

 - Centreret midtetætning i vulkaniseret ramme 
med ekstra tæthed og varmeisoleringsevne

Beslag:
 • Horisontale eller vertikale pinolhængsler:

 - Udenpå liggende
 - Skjulte

 • Rammevægte:
 - Horisontalt op til 150 kg
 - Vertikalt op til 120 kg

 • Rammeformater (B x H):
 - Horisontalt op til 2400 mm x 1400 mm
 - Vertikalt op til 2000 mm x 2000 mm

WICLINE 65 evo / 75 evo 
Integrerede opluk, 
vendevindue
Lodret eller vandret

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

Horisontalt Vertikalt

Lufttæthed: 4 A

Slagregnstæthed: E 750 4A

Modstand mod vindlast: C5 / B5 C5 / B5

Mekanisk livslænge: 2 
(10000 cyklusser)

2 
(10000 cyklusser)

Kvalitetssikring: Certifi ceret jævnfør 
EN-ISO 9001:2008
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Som attraktiv tilføjelse til facaden sørger opluk elementet 
WICLINE 90 SG, med sin helglas optik, for effektiv udluftning. 
Efter ønske også fuldautomatisk. Dette helglas vindues kan 
vælges som tophængt vindue eller som parallelåbnende vindue 
og kan integreres i både helglasfacaden (Structural Glazing) og 
i standard facaden med dækkapper. For yderligere at optimere de 
vareisolerende egenskaber kan man vælge mellem 2 lags glas eller 
3 lags glas. Muligheden for at vælge standard glas uden forskudte 
kanter, er omkostningsbesparende og giver en sikker løsning.

Teknisk beskrivelse:

Profi lteknik:
 • Helglasramme med slank kontur for en fi ligran 
konstruktion. Konstruktionsdybde 189 mm, 
indvendig profi lbredde 55 mm

 • ETA godkendt (European Technical Approval)
 • Kan udføres med 2 lags og 3 lags glas 
 • Fyldningstykkelser op til 62 mm
 • Forskudte glaskanter kan udelades, hvilket giver 
lavere glasomkostninger og lettere montage

Varmeisolering:
 • Uf værdier ned til 1,1 W/(m²K)

Saksebeslag:
 • Rammevægt op til 180 kg
 • Rammeformater (B x H) op til 
1500 mm x 2500 mm eller 
2000 mm x 1700 mm

Parallelåbnende: 
 • Rammevægt op til 200 kg
 • Rammeformater (B x H) 
op til 1500 mm x 3000 mm 
eller 2000 mm x 1500 mm

WICLINE 90 SG
Integrerede indsatselementer, 
udadgående Structural Glazing
Saksebeslag og parallelåbnende

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

Horisonalt

Lufttæthed 
(Jævnfør EN 12152):

4

Slagregnstæthed
(Jævnfør EN 12154):

E 750

Modstand mod vindlast
(Jævnfør EN 13116):

C5 / B5

Mekanisk livslænge: 2 (10000 cyklusser)
Kvalitetssikring: Certifi ceret jævnfør 

EN-ISO 9001:2008
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