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Med maksimerede vinduesformater og barrierefrie bundstykker 
udvider denne indadgående og udadgående vinduesdør udførel-
sesfriheden i bygningens design. Høje tekniske ydelsesværdier og 
fortrinlig varmeisolering sætter nye spor.

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 
 • Optimalt barrierefrit varmeisoleret bundstykke

Varmeisolering:
 • Uf værdier ned til 1,3 W/(m²K)

Tætningskoncept:
 • Stor midtetætning i 3 varianter:

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

Beslag:
 • Indadgående eller udadgående
 • Kan udføres som enkeltdør eller som dobbeltdør
 • Skjulte enhåndsbetjente beslag efter valg med

 - Udenpå liggende hængsler, eloxeret eller lakeret 
ved indadgående udførelse

 • Rammevægte:
 - Op til 130 kg

 • Rammeformater (B x H):
 - Indadgående op til 1400 mm x 2500 mm
 - Udadgående op til 1300 mm x 2250 mm

 • Åbningsbegrænser kan vælges som option 
i forskellige varianter 

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

WICLINE 65 evo /
WICLINE 75 evo
Vinduesdør, niveaufri

Indadgående

Udadgående 
åbning

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

Lufttæthed: 4

Slagregnstæthed: E 900

Modstand mod vindlast: C5 / B5

Mekanisk livslænge: 2 (10000 cyklusser) 

Kvalitetssikring: Certifi ceret jævnfør 
EN-ISO 9001:2008
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WICLINE 75
Parallel-Schiebe-Kipp-Fens ter (ohne Zwangssteuerung)
Flügelgewicht max. 100 kg
Parallel sliding tilt window  (without force operation)
Sash weight max. 100 kg
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Ved denne pladsbesparende åbningsvariant lader rammen sig 
kippe eller bare glide til siden. Høj betjeningskomfort, variable 
ventilationsstillinger uden pladskrævende rammer og høje tekniske 
ydelsesegenskaber kendetegner denne variant fra WICLINE evo 
vinduesserien.

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 
 • Optimalt barrierefrit varmeisoleret bundstykke

Varmeisolering:
 • Uf værdier ned til 1,2 W/(m²K)

Tætningskoncept:
 • Stor midtetætning med udførelse som 
hjørnevulkaniseret ramme

Beslag:
 • PSK Parallel- Skyde / kip beslag 
med valg mulighederne:
 - Uden tvangsstyring(UT – Tysk: OZ)
 - Med tvangsstyring (MT – Tysk MZ)

 • Rammevægte:
 - Op til 160 kg (UT)
 - Op til 200 kg (MT)

 • Rammeformater (B x H):
 - Op til 1685 mm x 2500 mm (UT)
 - Op til 2000 mm x 2700 mm (MT)

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

WICLINE 65 evo / 
WICLINE 75 evo
PSK Parallel-Skyde / 
kip vindue

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

Lufttæthed: 4

Slagregnstæthed: E 750

Modstand mod vindlast: C5 / B5

Mekanisk livslænge: 2 (10000 cyklusser) 

Kvalitetssikring: Certifi ceret jævnfør 
EN-ISO 9001:2008
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