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WICSTYLE 75
Anschlagtüren ausw ärts mit Kombinat ionsblendrahmen
Bandsicherung / Füllungssicherung
Hinged doors outwards with combination frame
Hinge sided interlock / Infill safeguard
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Objektbeskyttelse og brugerbeskyttelse – For bygningskroppen har 
De brug for løsningsmuligheder til facaden, der i helhed kan udføres 
med kompatible aluminiumskonstruktioner. Disse løsninger tilbyder 
WICONA serierne for facader, døre og vinduer i forskellige udførel-
ser der alle kan kombineres med tillægs funktioner.
De forskellige høje krav der stilles til indbrudssikring kan ved alle 
WICLINE facadeserierne opfyldes uden optiske ændringer, ved 
mindre ændringer på basis af grundkonstruktionerne. 

WICLINE 65 evo i klassen RC2

Teknisk beskrivelse:

Indbrudshæmmende jævnfør EN 1627:
 • Normen for indbrudssikring EN 1627 blev i 2011 
indført i alle europæiske lande. Denne erstattede 
de tidligere nationale standarder. Klasserne har 
ændret sig til at gå fra RC1N til RC3. Disse er 
dog ikke i dentiske med de tidligere klasser WK1 
til WK3, da selve testudførelsen er ændret

Testresultater for WICONA facadesystemer:
 • De nye WICLINE 65 evo og WICLINE 75 evo 
dørserier i alle deres varianter er blevet 
testet efter den nye norm EN 1627 og kan derfor 
foreskrives, indbygges og godkendes efter 
de aktuelle normkrav 

Indbrudshæmmende jævnfør EN1627 
henholdsvis DIN1627:

WICSTYLE
Dørsystemer 
indbrudshæmmende

WICLINE 65 evo / 75 evo
Anslagsdøre:

RC1N, RC2N, RC2, RC3

WICLINE 65 evo / 75 evo
Klassisk design:

RC1N, RC2N, RC2, RC3

WICLINE 65N
U-isoleret:

WK1, WK 2

Kvalitetssikring: Certifi ceret jævnfør 
EN-ISO 9001:2008

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

Se endvidere den respektive dørserie
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Beskyttelse og personsikkerhed – Til Deres bygningskrop har De 
brug for en komplet løsning for beskyttelse som kan efterkommes 
med et omfattende og sammenhængende aluminiumssystem.
WICONA byggesystemer for facader, vinduer og døre kan alle 
udføres skudhæmmende i kombination med andre funktioner.
De forskellige sikkerhedsklasser kan opnås på samtlige 
WICTEC facade systemer, uden synlige variationer i konstruktionen 
og med meget små tillæg, i forhold til standard konstruktionen. 

WICSTYLE 75 evo i klassen FB4

Teknisk beskrivelse:

Skudhæmmende jævnfør EN 1522:
 • Die nye WICLINE 65 evo og WICLINE 75 evo 
vinduesserier. Med simple systemudvidelser er 
blevet testet jævnfør denne norm og har 
succesfuldt bestået i klasserne FB4 S og FB4 NS

 • Den skudhæmmende udførelse i klasserne FB4 S 
og FB4 NS er realiserbar. Forskellige åbningsarter, 
som hulvindue eller som vinduesbånd

 • Den skudhæmmende udførelse er kombinerbar 
med indbrudssikring i klasserne RC1N, RC2N, RC2 
og RC3 jævnfør EN1627

Kombinerbare WICONA produktserier i 
skudhæmmende klasse FB4:
 • Vindue WICSTYLE 65 evo / WICSTYLE 75 evo
 • Post-rigel facader i system WICTEC 50 

Skudhæmmende jævnfør EN 1522:

WICSTYLE
Dørsystemer 
skudhæmmende

WICLINE 65 evo / 75 evo 
Anslagsdøre indadgående 
eller udadgående 
To-fl øjede døre indadgående 
eller udadgående:

FB4 S / FB4 NS

Systemgodkendelse / CE-Mærkning
Jævnfør DIN EN 14351-1

Se klassifi cering af den enkelte dørserie
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