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Utökad bågstorlek, enkla och dubbla alternativ samt låg tröskel har 
gett denna aluminiumfönsterdörr med inåtgående och utåtgående 
öppningsalternativ ett breddat användningsområde samt erbjuder 
en större arkitektonisk frihet. Med exceptionellt tekniskt utförande 
och exemplarisk värmeisolering sätter denna dörr nya standarder.

Teknisk beskrivning:

Profi lernas uppbyggnad:
 • Högisolerat fl erkammarsystem i symmetrisk design, 
kvalitetssäkrad anslutning mellan skalprofi ler och 
isolator, 30° fasade yttre glasfals respektive anslag

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

 • Fyllningstjocklekar upp till 69 mm
 • Tillval, isolerad låg tröskel

Värmeisolering
 • Uf-värden: ner till 1.3 W/(m²K) 

Tätningskoncept:
 • Centrerad mittätning i tre utföranden:

 - Genomgående mittätning, inga anslutningar i hörnen
 - Hörnartiklar för att undvika limning i hörnen
 - Vulkaniserade ramar

Beslag:
 • Alternativ med inåt- respektive utåtgående beslag
 • Enkelt eller dubbelt utförande
 • Inåtgående öppning fi nns med lättmanövrerade 
systembeslag. Synliga gångjärn, anodiserade eller 
lackerade i valfri kulör

 • Bågvikter:
 - upp till 130 kg

 • Bågstorlekar (b x h): 
- Inåtgående 1400 mm x 2500 mm 
- Utåtgående 1300 mm x 2250 mm

 • Öppningsbegränsare i olika utföranden fi nns 
att välja till

Kompatibel med dörrsystemen 
WICSTYLE 65 evo och WICSTYLE 75 evo

WICLINE 65 evo /
WICLINE 75 evo
Fönsterdörr (fransk dörr)

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

Inåtgående 
 

Utåtgående

Lufttäthet 
(enligt SS-EN 12207):

4 4

Vattentäthet 
(enligt SS-EN 12208):

E900 7A

Motstånd mot vindlast
(enligt SS-EN 12210):

C5 / B5 C3 / B3

Mekanisk livslängd 
(enligt EN SS-12400):

2 
(10.000 cykler)

Kvalitetssäkring: Certifi erad enligt 
SS-EN ISO 9001:2008
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WICLINE 75
Parallel-Schiebe-Kipp-Fens ter (ohne Zwangssteuerung)
Flügelgewicht max. 100 kg
Parallel sliding tilt window  (without force operation)
Sash weight max. 100 kg
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I denna platsbesparande version kan fönsterbågen både vinklas till 
vädringsläge och skjutas åt sidan med lätthet. Hög manövrerings-
komfort, fl exibel placering av ventilation utan påverkan på bågen 
samt bra teknisk prestanda är karaktäristiska för denna fönstertyp i 
WICLINE evo fönsterserie.

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

 • Fyllningstjocklekar upp till 69 mm

Värmeisolering
 • Uf-värden: ner till 1.2 W/(m²K) 

Tätningskoncept:
 • Centrerad mittätning i vulkaniserade ramar

Beslag:
 • Parallell- skjutöppnande som kan vinklas 
fi nns i två utföranden
 - Utan öppningshjälp
 - Med öppningshjälp (wfo= with force operation)

 • Bågvikter: 
 - upp till 160 kg
 - upp till 200 kg (wfo)

 • Bågstorlekar (b x h):
 - upp till 1685 mm x 2500 mm
 - upp till 2000 mm x 2700 mm (wfo)

Kompatibel med dörrsystemen 
WICSTYLE 65 evo och WICSTYLE 75 evo

WICLINE 65 evo / 
WICLINE 75 evo
Parallell-skjutöppnande 
fönster (PSK)

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

Lufttäthet 
(enligt SS-EN 12207):

4

Vattentäthet 
(enligt SS-EN 12208):

E750

Motstånd mot vindlast
(enligt SS-EN 12210): 

C5 / B5

Mekanisk livslängd 
(enligt SS-EN 12400):

2 (10.000 cykler)

Kvalitetssäkring: Certifi erad enligt 
SS-EN ISO 9001:2008
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