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WICLINE 75 evo
Sidohängda, dreh-kipp och
underkantshängda fönster
Parfönster med mittpost

Med 75 mm profildjup har WICLINE 75 evo de högsta värmeisolerande och strukturella egenskaperna. Med sina högutvecklade tekniska egenskaper är detta aluminiumfönster i fas med alla
arkitektoniska framtida krav.

Teknisk beskrivning:
Profilernas uppbyggnad:
• Högisolerat flerkammarsystem i symmetrisk design,
kvalitetssäkrad anslutning mellan skalprofiler
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)
• Uw-värden: ner till 0.72 W/(m²K) med 3-glas, fast fält

Lufttäthet
(enligt SS-EN 12207):

4

Vattentäthet
(enligt SS-EN 12208):

E900

Motstånd mot vindlast
(enligt SS-EN 12210):

C5 / B5

Luftljudsisolering Rw (C;Ctr):

47 (–1; –4) dB

Mekanisk livslängd
(enligt SS-EN 12400):

3 (20.000 cykler)

Inbrottsskydd
(enligt SS-EN 1627):

RC1N, RC2N, RC2, RC3

Skottskydd
(enligt SS-EN 1522):

FB4 S, FB4 NS
(beroende på glas)

Kvalitetssäkring:

Certifierad enligt
SS-EN ISO 9001:2008
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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
- Vid förfrågan: upp till 300 kg
• Bågstorlekar (b x h): 1700 mm x 2500 mm,
2500 mm x 1700 mm (överljus)
• Öppningsbegränsare finns att välja till
Alternativa utföranden:
• Dolda bågar (blockfönster)
• Classic design på karm och/eller båge
• Integrerad i fasadsystem
• Pivotfönster (horisontellt/vertikalt)
• Parallellfönster (utåtgående)
• Parallellskjutfönster/dörrar (PSK)
• Överkantshängda fönster
• Fönsterdörrar med tillgänglighetströskel,
enkel eller dubbel samt inåt- eller utåtgående
• Franskt fönster (dubbelfönster utan mittpost)
• Inbrottsskydd (se separata systemtester)
• Skydd mot beskjutning (se separata systemtester)
Kompatibel med dörrsystemen
WICSTYLE 65 evo och WICSTYLE 75 evo

1C3 – B

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

Tätningskoncept:
• Centrerad mittätning i tre utföranden:
- Genomgående mittätning, inga anslutningar
i hörnorna
- Hörnartiklar för att undvika limning i hörnorna
- Vulkaniserade ramar

