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

Lufttetthet: Klasse 4

Regntetthet: E 1350A

Motstand mot vindlast: Klasse C3

Kvalitetssikring: Sertifi sert ihht. ISO 9001:2008
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Den nye serien WICSLIDE 160 kombinerer svært gode varmeisole-
rende egenskaper med estetikk og høy funksjonalitet. Store skyv-
bare fl ater og beslagsfunksjoner som bidrar til enkel, vedlikeholdsfri 
betjening sørger for tilfredse brukere. WICSLIDE 160 representerer 
et produksjonsvennlig konsept og en teknisk standard som gjør 
døren til et fremtidsrettet produkt.

Tekniske ytelser:

Profi lteknologi:
 • Overgang mellom karm og skyveelement er 
optimalisert med tanke på varmesiolasjon og tetthet

 • Byggedybde 160 mm (2-spors karm)
 • Firesidig spesialkarm med mulitifunksjonssone
 • Alternativ utførelse med lav terskel
 • Møtesone for karm og skyvefelt uten synlige skruer
 • Sidefelt kan utføres som fastfelt eller som 
fastmontert åpningsramme

 • Kan monteres inn i WICTEC 50 / WICTEC 60 
fasadesystemer

 Varmeisolering:
 • UW-verdier inntil 1,1 W/(m²K)

Automatik/Beslag: 
 • Heve-skyvebeslag. Hjul med integrerte børster 
for rengjøring av rullefl aten 

 • Integrert løsning for å redusere betjeningskraften 
når dørbladet senkes

 • Rammeformater (BxH): inntil 3240 mm x 3400 mm
 • Tillatt rammevekt: inntil 400 kg (heve-skyvedør)

WICSLIDE 160
Heve-skyvedør
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WICSLIDE 23 representerer med sine egenskaper et svært inter-
essant alternativ som romadskillende element. Døren kan utføres 
med rammevekter inntil 300 kg. WICSLIDE 23 er egnet for bruk 
i yttervegg og er godt egnet for bruk i vinterhager, svømmehaller 
eller veggpartier med større glassfl ater. Døren er også egnet for 
bruk i industribygg.

Tekniske ytelser:

Profi lteknologi:
 • Byggedybde 160 mm (2-spors karm) 
eller 240 mm (3-spors karm), rammedybde 60 mm

 • Fyllingstykkelser fra 4- til 42 mm
 • Oppbygning med to- til seks skyvbare felt
 • Kombinasjoner av faste og skyvbare felt
 • Kan monteres inn i WICTEC 50 / 
WICTEC 60 fasadesystemer

 Varmeisolering:
 • UW-verdier inntil 1,3 W/(m²K)

Automatik/Beslag: 
 • Heve-skyvedør / –vindu eller skyvedør / -vindu
 • Rammeformater (BxH): inntil 3500 mm x 2600 mm
 • Tillatt rammevekt: inntil 300 kg

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

Lufttetthet: Klasse 4

Regntetthet: 9A

Motstand mot vindlast: Klasse C3/B5

Betjeningskraft: Klasse 1

Innbruddshemming: Inntil WK2

Åpne-/lukke-funksjon: Klasse 2 (10 000 sykluser) 

Kvalitetssikring: Sertifi sert ihht. ISO 9001:2008

WICSLIDE 23
Heve-skyvedør

52




