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WICLINE 65 / WICLINE 75
Classic design

Skrå konturer og dypere utvendige profiler gir WICLINE Classic et
annet og mer levende fasadeuttrykk enn de øvrige vindusseriene.
WICLINE Classic egner seg for nye prosjekter så vel som renovering.

Tekniske ytelser:
Profilteknologi:
• Isolert flerkammersystem i symmetrisk
design, kvalitetssikret fabrikk-sammensetting
av aluminiums- og isolatorprofiler,
med 30° skråflater på karm og ramme
• Patentert teknikk for sammensetting av hjørner og
T-skjøter sikrer god stabilitet på karm og ramme
• Fyllingstykkelser inntil 59 mm
Varmeisolering:
• Uf-verdier: inntil 1,5 W/(m²K)
• Uw-verdier: inntil 0,84 W/(m²K) med 3-lags glass
Pakningskonsept:
• Kraftig midttetting tilgjengelig i tre varianter:
Kontinuerlig uten skjøter i hjørnene,
med hjørnepakninger uten behov for å klebe,
komplette vulkaniserte rammer

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

Klasse 4

Regntetthet:

E 900

Motstand mot vindlast:

Klasse C5/B5

Lydreduksjon:

Rw (C;Ctr) = 47 (–1;–4) dB

Betjeningskraft:

Klasse 1

Motstand mot vridning:

Oppfylt

Mekanisk styrke:

Klasse 4

Åpne-/lukke-funksjon:

Klasse 3 (20 000 sykluser)

Korrosjonsmotstand beslag:

Klasse 5

Innbruddshemming:

RC1N, RC2N, RC2, RC3

Kvalitetssikring:

Sertifisert ihht. ISO 9001:2008
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Beslag:
• Skjulte beslag for enhåndsbetjening, valgfritt med:
- utenpåliggende hengsler i elokserteller lakkert utførelse
- skjulte hengsler med integrert dempefunksjon,
maks. åpningsvinkel 105°
• Tillatte rammevekter:
- Skjulte hengsler: inntil 100 kg
- utenpåliggende hengsler: inntil 100 kg
• Rammeformat (BxH): inntil 1300 mm x 1700 mm
Ulike typer åpningsbegrenser finnes tilgjengelig
Ytterligere utførelser:
• Karm og ramme i samme liv
• Karm og ramme i classic design
• Som faste felt
• Fransk vindu
• Gjennomgående og utenpåliggende sprosser
• Karm for montering i fasadesystemer
• Overlys
• Innbruddshemming (se systemtester)
Kompatibel med dørseriene WICSTYLE 65
og WICSTYLE 75 i Classic design
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