
T E C H N I K  F Ü R  I D E E N

OL

www.wicona.com

1K
4-

B

WICSTYLE 77FP er en branndør med fl erkammer-oppbygning. 
Døren er enkel å produsere og den er testet og klassifi sert i EI30 
utførelse uten bruk av kjølemateriale. Når dette implementeres 
oppfyller døren EI60 krav. Mulige kombinasjoner med side- og eller 
overfelt gir et stort anvendelsesområde.

Tekniske ytelser:

Profi lteknologi:
 • Klassifi sert ihht NS EN 13501-2
 • Implementert i WICONA P-merkingsdokumentasjon
 • Oppfyller EI30 uten bruk av kjølemateriale i profi lene
 • Oppfyller EI60 med kjølemateriale i profi lene
 • For en- og tofl øyete dører, samt for inn- og 
utadslående dører

 • Kan utføres med side- og / eller overfelt i fl ere varianter
 • Identisk profi luttrykk som for seriene WICSTYLE 65 
og WICSTYLE 75 gir et helhetlig arlitektonisk uttrykk

Beslag: 
 • Bladhengsler eller utenpåliggende hengsler 
i samme design som for WICSTYLE basisserier 
gir et helhetlig uttrykk

 • Omfattende beslagssortiment for krav til 
panikkfunksjon, rømningsbeslag, el.sluttstykke, 
E-åpner, drehtuerantrieb, magnet & riegelkontakt

 • Rammeformater (BxH): inntil 1362 mm x 2500 mm 
(enfl øyet), 2500 mm x 2500 mm (tofl øyet)

 • Tillatte rammevekt: inntil 200 kg

WICSTYLE 77FP
Brannbeskyttende 
dør klassene EI30 og EI60

WICSTYLE 77FP er implementert i WICONAs P-merkningsunderlag
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WICSTYLE 90FP leveres som et ferdig produkt og oppfyller inntil 
klasse EI90. Døren er basert på islolerte aluminiumprofi ler og har en 
byggedybde på kun 100 mm.

Tekniske ytelser:

Profi lteknologi:
 • Tilbys som ferdigelement inkludert glass
 • Oppfyller inntil klasse EI90. Testdokumentasjon ihht 
til tysk DIN-norm

 • Er også sertifi sert som røykhemmende dør
 • En- og tofl øyet utførelse, samt faste felt
 • Slank profi ldesign med gjennomførte detaljer
 • Karm og ramme i samme liv med totaldybde 100 mm
 • Overfl atebehandling etter ønske
 • Beslag for ulike funksjoner er tilgjengelige
 • For innvendig montering, i inn- eller utadslående 
utførelse 

WICSTYLE 90FP
Brannbeskyttende 
dør klasse EI90

Utadslående anslagsdør med senketerskel, 
spesialkarm og helgjæret ramme
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