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Personsäkerhet och byggnadsskydd, för din byggnad behöver 
du en komplett lösningsmetod som kan åstadkommas med ett 
omfattande och enhetligt aluminiumsystem. Det kan uppnås 
med WICONA byggsystem för fönster, fasader och dörrar. Alla 
kan utföras med skottskydd i kombination med andra funktioner. 
De olika säkerhetsklasserna kan uppnås på samtliga WICTEC 
fasadsystem, utan synliga variationer i konstruktionen och endast 
med små tillägg på standardutförandet. 

WICTEC fasadsystem
Skottskydd

Systemtestresultat/CE-produktöversikt enligt SS-EN 13830

Se klassifi kationer på respektive WICTEC fasadsystem.

Teknisk beskrivning:

Skottskydd enligt SS-EN 1522:
 • WICTEC fasadsystem, med fl ertal variationsmöjligheter 
har framgångsrikt testats enligt den nya standarden 
SS-EN 1522 och klarat klassen FB4.

 • Skottskydd kan kombineras med inbrottsskydd enligt 
SS-EN 1627 i klasserna RC1N, RC2N, RC2 och RC3.

Möjliga kombinationer med andra WICONA 
produktserier med skottskyddsklass FB4:
 • Dörrsystem WICSTYLE 65 evo/WICSTYLE 75 evo
 • Fönstersystem WICLINE 65 evo/WICLINE 75 evo

Skottskydd enligt SS-EN 1522:

WICTEC 50 FB4

WICTEC 60 FB4

WICTEC 50A 
Adapterfasad

FB4
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1 |   Exempel på standardbåge

2 |  Exempel på blockfönster (dold båge)

2 |

Systemtestresultat/CE produktöversikt 
enligt SS-EN 14351-1:2006+A1:2010

Se specifi ka klassifi kationer för respektive system 
i WICLINE fönsterserie och WICTEC fasadserie.

Den optimala kombinationen; WICTEC fasadsystem med integre-
rade öppningar från WICLINE evo fönsterserie. Mångsidigheten i 
systemen med utökade möjligheter erbjuder individuella lösningar 
på den högsta tekniska och utförandenivån, fullt anpassningsbara 
med ett stort urval av tilläggsfunktioner.

Teknisk beskrivning:

Profi lernas uppbyggnad:
 • Högisolerat fl erkammarsystem i symmetrisk 
design, kvalitetssäkrad anslutning mellan 
skalprofi ler och isolator

 • Patenterad hörn- och spröjsförbindning för hög 
stabilitet i karmar och bågar

Värmeisolering:
 • Uf-värden ner till 1.2 W/(m²K)
 • Ucw-värden beror på kombinationen av fasad 
kontra fönster

Öppningsalternativ:
 • Sidohängda, Dreh-kipp och underkantshängda
 • Dold båge (blockfönster)
 • Inbrottsskydd

Beslag:
 • Lättmanövrerade systembeslag, alternativt:

 - Synliga gångjärn, anodiserade eller 
lackerade i valfri kulör
 - Dolda gångjärn, med integrerad dämpning 
vid maximal öppningsvinkel, 105°

 • Bågvikter:
 - Synliga gångjärn, upp till 160 kg
 - Dolda gångjärn, upp till 200 kg
 - Projektlösning, upp till 300 kg

 • Bågstorlekar (b x h): upp till 1700 mm x 2500 mm
 • Öppningsbegränsare fi nns att välja till

WICLINE 65 evo / 75 evo 
Integrerade bågar
Sidohängda, Dreh-kipp och 
underkantshängda fönster

14

15  


