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Høy lydisolering selv når vinduet er åpent? WICONA har funnet en 
løsning på det som først kan virke uløselig – WICLINE 215. Et todelt 
vindu med de samme strukturelle og bygningsfysiske verdier som 
en dobbelfasade. 
Denne nye vindustypen kombinerer et innvendig innadslående 
åpningsvindu med en utvendig parallell-åpnende vindu. Begge 
vindusrammene kan åpnes uavhengig av hverandre. 
Denne konstruksjon øker brukerkomforten betydelig; individuell ut-
lufting, og automatisk styring av nattkjøling, sikrer det best mulig 
behagelige inneklima. Solskjerming integrert mellom begge ramme-
ne sørger ikke bare for enda bedre komfort, den reduserer også 
energiforbruket.

Teknisk beskrivelse:

Systemteknikk:
 • Hybridvindu etter dobbelfasadeprinsippet med 
alle dets fordeler: innvendig manuell eller 
motorisert vindu, utvendig parallell utadslående 
vindu med motor.

 • To rammer som kan betjenes individuelt, ingen 
begrensinger i bruken.

 • Integrert solskjerming, beskyttet mot høye 
vindhastigheter, smuss og vær.

 • Kun 215 mm byggedybde, til tross for integrert 
solskjerming, motorisering og styringskontroll.

 • Den indre rammen er beskyttet mot innbrudd eller 
værpåkjenning selv om det ytre vinduet er åpent.

Varmeisolering:
 • Uw verdier inntil 0,65 W(m²K) er oppnåelige

Lydisolering:
 • Svært god lydreduksjonsnivå med lukkede rammer, 
avhengig av glassene; øket lydreduksjon også med 
åpne utvendig og innvendig ramme. 

 • I kombinasjon med lyddempende glass kan en 
lydreduksjon på inntil 57 dB oppnås.

Beslag: 
 • Innvendig ramme med følgende opsjoner:

 Side-, dreie/vipp-, bunnhengslet, Fransk vindu 
 og E-Techdrive.
 Innbruddhemmende, nattkjøling
 • Utvendig ramme; parallell utadslående ramme, 
med motor.

WICLINE 215 
Hybridvindu med 
dobbelfasadeteknologi

Systemtestresultater / CE produktsertifi kat
i henhold til NS EN 14351-1:2006 +A1:2010

WICLINE 215 er en skreddersydd løsning som individuelt kan 
tilpasses prosjektets kravspesifi kasjon. De respektive behov blir tatt 
hensyn til i den prosjektspesifi kke testingen av vinduet. Ta gjerne 
kontakt med WICONAs salgskontor for ytterligere informasjon og 
personlig rådgiving omkring dette produktet.
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