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

Lufttæthed
(Jævnfør EN 12152):

4

Slagregnstæthed 
(Jævnfør EN 12154):

E 1200

Modstand mod vindlast 
(Jævnfør EN 13116):

C5 / B5

Mekanisk livslænge 2 (10000 cyklusser) 

Kvalitetssikring Certifi ceret jævnfør 
EN-ISO 9001:2008

WICLINE 65 evo / 
WICLINE 75 evo Integrerede 
indsatselementer
Udadgående

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)
 • Ucw værdier ned til 1,5 W/(m²K) med trelags glas

Tætningskoncept:
 • Stor midtetætning i 3 varianter:

 - Omløbende indbygning uden stød i hjørneområder
 - Med støbte hjørner, uden klæbning af hjørner
 - Centreret midtetætning i vulkaniseret ramme 
med ekstra tæthed og varmeisoleringsevne 

Beslag: 
 • Udvendigt udenpå liggende hængsler:

 - Befæstelse i top for tophængt funktion
 - Befæstelse i sider for sidehængt funktion

 • Betjening kan vælges til enten manuel eller med motor
 • Rammevægte op til 150 kg
 • Rammeformater (B x H) op til 2000 mm x 2000 mm

Det udadgående opluk giver tit væsentlige fordele: Effektiv udluft-
ning, ingen forstyrrende rammer i inde rummet, manuel eller moto-
riseret betjening. Med muligheder for meget store dimensioner og 
optimerede funktioner, er WICLINE eo i denne udførelse et meget 
interessant alternativ.
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Systemgodkendelse / CE-Mærkning
Jævnfør DIN EN 14351-1:2006+A1:2010 

Lufttæthed 
(Jævnfør EN 12152):

4

Slagregnstæthed 
(Jævnfør EN 12154):

E 1200

Modstand mod vindlast
(Jævnfør EN 13116):

C5 / B5

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

EN-ISO 9001:2008

En elegant udførelse i kombination med en effektiv ventilation er de 
karakteristiske egenskaber for WICLINE systemets vinduesversion 
med saksebeslag (Senk / Klapp). Skjulte beslag med saksefunktion 
muliggør en åbning udad, med meget store rammer.
Specielle karme for vinduet eller for integrering i facaden såvel som 
stort udvalg af saksebeslag, garanterer en maksimal fl eksibilitet af 
systemet.

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: 
 • Skjulte integrerede saksebeslag, højdejusterbare
 • Betjening kan vælges til enten manuel eller med motor
 • Rammevægte op til 150 kg
 • Rammeformater (B x H) op til 2000 mm x 2200 mm

WICLINE 65 evo / 
WICLINE 75 evo 
Integrerede indsatselementer
Udadgående
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