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WICSLIDE 24E indbygges som klassisk skydedør eller skydevindue 
med fi ligran ansigtsbredde. Valget mellem den isolerede og den 
u-isolerede udgave muliggør tilpasningen til den aktuelle anvendel-
se. I den tre-sporede eller fi re-sporede udførelse kan der indbygges 
en op til 6 fl øjet konstruktion, hvilket muliggør meget store åbnings-
bredder.

Teknisk beskrivelse:

Profi lteknik:
 • Byggedybde 50 (to-sporet) eller 92 mm (tre-sporet) 
ramme 34 mm

 • Fyldningstykkelser fra 8 mm til 24 mm
 • Slank konstruktion for fi ligran optik
 • Udføres isoleret eller u-isoleret med samme profi l optik

Beslag: 
 • Beslag for skydedøre / skydevinduer
 • To til seks-fl øjet anvendelse
 • Rammeformater (B x H) op til 1800 mm x 2500 mm
 • Rammevægt op til 120 kg (hæve-skydedøre)

WICSLIDE 24E / 
WICSLIDE 24EN
Skydeelementer
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WICSOLAIRE
Solafskærmningssystemer

Den moderne glasbetonede arkitektur nødvendiggør anvendelsen 
af enkle og intelligent koncepter med udenpå liggende solvinkel 
ændrende tiltag, hvor energibesparelse, brugerkomfort og økonomi 
er i samklang. WICSOLAIRE skyggegivende systemer vinkler dags-
lysindfaldet og reducerer behovet for kunstigt lys. 
De kontrollerer varmebidraget fra den solare stråling og mindsker 
energibehovet for køling. Den visuelle kontakt til udeområdet forbliver 
og fordrer behagelighedsfornemmelsen. Som passivt system kan 
WICSOLAIRE i forskellige varianter, tilpasses de aktuelle forhold 
samt arkitekturen på den enkelte bygning og opnår i samspil med 
WICONA facade- og vinduessystemer en optimal og systemtilpas-
set løsning.

Teknisk beskrivelse:

WICSOLAIRE smålameller 
 • Byggedybde 100 mm eller 150 mm
 • Lamelholdere for fi ksering i fi re fast indstillede 
vinklingsgrader (15° / 30° / 45° / 60°)

 • Anvendelse med vertikal, vinklet eller horisontal 
befæstelse

 • Vandret eller lodret på bygning af lameller
 • Enkel montage med specielle 
fastgørelseskomponenter for enhver anvendelse

WICSOLAIRE storlameller 
 • Store, montageart og udførelse individuel tilpasset, 
derved stor anvendelsesfrihed

 • Vinklingsgrader 0° til 45°
 • Anvendelse med vertikal, vinklet eller horisontal 
befæstelse

 • Vandret eller lodret på bygning af lameller
 • Enkel montage med specielle 
fastgørelseskomponenter for enhver anvendelse

WICSOLAIRE smålameller 
 • Integrerede Photovoltaik-elementer gør en passiv 
solafskærmning til et aktivt strømkraftværk

 • Lamel modulstørrelser 185 mm x 1200 mm
 • Vinklingsgrader 0° til 45°, Vinkling optimalt mod solen, 
dermed maksimal energieffektivitet
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