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WICSTYLE 65 evo /
Anslagsdør

WICSTYLE 65 evo tilbyder med dørkarm og ramme i samme plan
og byggedybde på 65 mm et Omfattende anvendelsesspektrum
og opfylder de højeste krav til design, teknik og ydelse. Ved sit
gode pris / ydelsesforhold er det til alle formål et særdeles økonomisk aluminiums dørsystem.

Teknisk beskrivelse:
Profilteknik:
• Højisoleret flerkammersystem med
symmetrisk opbygning. Kvalitetssikret samling
mellem halvskaller og isolatorer
• Til en-fløjede og to-fløjede anslagsdøre
• Til udadgående og indadgående anslagsdøre
• Til glas eller paneler med fyldningstykkelse
fra 3 mm til 50 mm
• Forskellige bundløsninger med bundstykker
i isoleret og u-isoleret udførelse
• også barriere fri adgang
• Patenterede hjørne og sprosseforbindere
for høj stabilitet i karme og rammer
• Faste, eller med WICLINE 65 evo vindue
kombinerbare oplukkelige, over og sidepartier
Varmeisolering:
• Uf værdier ned til 1,8 W/(m²K)
• Ud værdier ned til 1,3 W/(m²K)
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Beslag:
• Rullehængsler (Hamburg hængsler)
• Udenpå liggende hængsler
• Rammeformater (B x H) op til 1400 mm x 2520 mm
• Max. Rammevægt op til 200 kg, for skudhæmmende
med ekstra hængsler op til 400 kg
Yderligere udførelses muligheder:
• Trafikdørs løsning
• Indbygningskarme for post-rigel facade konstruktion
• Indbrudshæmmende i klasserne RC1 til RC3
• Skudhæmmende til klasse FB4
• Pladedørs
løsning udvendig og indvendig
WICSTYLE 65

Systemgodkendelse / CE-Mærkning
Jævnfør DIN EN 14351-1
Lufttæthed:

Op til klasse 4

Slagregnstæthed:

Op til 7A

Modstand mod vindlast:

C2

Lyddæmpning:

Rw (C; Ctr) = 43 (–2; –5) dB

Mekanisk livslænge:

7 (500.000 cyklusser)

Indbrudshæmmende:

RC1N, RC2N, RC2, RC3

Skudhæmmende:

Op til klasse FB4

Kvalitetssikring:

Certificeret jævnfør
EN-ISO 9001:2008

WICSTYLE 65

Konstruktionsschnitt

Konstruktionsschnitt

Construction section
Anschlagtüren ausw ärts mit Flügelpr ofil umlaufend
Hinged doors outwards with circumferential leaf profile
Anschlagtüren ausw ärts mit Flügelpr ofil umlaufend

WICSTYLE 65

Construction section

Konstruktionsschnitt
Construction section

Hinged doors outwards with circumferential leaf profile

Anschlagtüren einwärts mit Sockelprofil
Hinged doors inwards with bottom rail profile

For specifikation vedr. anvendelse se venligst ift-systempas
(Institut for Window Technology i Rosenheim)
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