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En bygning skal være utstyrt med fl uktveier der mennesker 
problemfritt skal kunne forsere dører i en rømnings- eller panikksitu-
asjon. Standardene NS EN 179 og NS EN 1125 beskriver krav og 
testmetoder for beslag til henholdsvis rømnings- og panikkdører. 
NS EN 179 er beregnet for bygninger uten offentlig publikumstrafi kk, 
der brukerne kjenner til og forstår betjeningen av rømningsdørene, 
mens NS EN 1125 gjelder for bygninger med offentlig publikum-
strafi kk, der brukerne ikke kjenner til betjeningen av rømningsdøre-
ne og må kunne benytte disse dørene uten instruksjoner. 
WICSTYLE dørsystemer tilbyr en rekke løsninger innen ulik design 
og funksjonskombinasjoner.

Tekniske ytelser:

Profi lteknologi: 
 • Ihht til NS EN 179 og NS EN 1125
 • Tilgjengelig for ulike WICSTYLE dørserier, 
noe som sikrer et helhetlig design i kombinasjon 
med standard produkter

 • For en- og tofl øyete dører
 • Kan kombineres med innnbruddshemmende 
dører i klassene RC1 og RC2

 • Kan utføres som røyktette dører

WICSTYLE 75
Dørsystemer
Rømningsveier

WICSTYLE dørserier som oppfyller krav i NS EN 179 
(rømningsvei) og NS EN1125 (panikk)

WICSTYLE 65 anslagsdør

WICSTYLE 75 anslagsdør

WICSTYLE classic design

WICSTYLE klemfri dør

WICSTYLE 65N uisolert dør

WICSTYLE 77FP brannklassifi sert dør
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WICSTYLE 65 ED, en automatikk skyvedør med gode varmeisole-
rende egenskaper er utviklet i samarbeid med det sveitsiske fi rmaet 
Gilgen Door Systems med basis i WICSTYLE 65. Energieffektive 
skyvedører arbeider med hurtige åpnings- og lukningssykluser for 
å unngå varmetap. For effektiv varmeisolasjon er imidlertid dørens 
egenskaper i lukket tilstand av stor betydning. WICSTYLE 65ED er 
utviklet nettopp med tanke på gode varmeisolerende egenskaper 
for den komplette døren. Den bidrar derfor effektivt til å forbedre 
fasadens totale Uf-verdi.

Tekniske ytelser:

Profi lteknologi:
 • En komplett løsning av profi lsystem og 
åpningsautomatikk prøvet ihht krav for CE-merking

 • Ud- isolasjonsverdier under 1,5 W/(m²K)
 • Løsningen reduserer varmetapet i lukket tilstand 
med inntil 70 %

 • Høy
 • Isolert fl erkammersystem i symmetrisk 
design, kvalitetssikret fabrikk-sammensetting 
av aluminiums- og isolatorprofi lertetthet 
sammenliknet med std. Automatikkdører takket 
være totrinns pakningsløsning og labyrinttetting 
mellom karm- og rammeprofi l

 • Godt egnet for ettermontasje i eksisterende bygg
 • Elegant design med smale profi ler
 • Fyllingstykkelser fra 24- til 27 mm
 • En- og tofl øyete utførelser med eller uten sidefelt

 Varmeisolering:
 • Ud-verdier inntil 1,5 W/(m²K)

Beslag: 
 • En- eller toføyet utførelse
 • Kan utføres som rømningsvei
 • Tillatt rammevekt: inntil 150 kg
 • Rammeformater (BxH): inntil 2000 mm x 3000 mm

WICSTYLE 65ED
Isolert automatikk skyvedør

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

Lufttetthet: Klasse 2

Regntetthet: 5A

Motstand mot vindlast: Klasse B1

Kvalitetssikring: Sertifi sert ihht. ISO 9001:2008

Detaljer mht anvendelse er gitt i ift-Systempass
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