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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 otaliga WICLINE profi l-
kombinationer, endast genom att lägga till ett standardutförande av 
yttre skydd i aluminium.

WICLINE 
Fönstersystem
Skottskydd

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

Se klassifi kationer på respektive WICLINE fönstersystem.

Teknisk beskrivning:

Skottskydd enligt SS-EN 1522:
 • Den gällande standarden för skottskydd på fönster, 
SS-EN 1522, gäller i samtliga europeiska länder

 • De nya fönsterserierna, WICLINE 65 och WICLINE 75, 
med fl ertal variationsmöjligheter har framgångsrikt 
testats enligt den nya standarden SS-EN 1522 och 
klarat klasserna FB4 S och FB4 NS

 • 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
 • Fasadsystem WICTEC 50

Skottskydd enligt SS-EN 1522:

WICLINE 65 evo / 75 evo
Sidohängda, Dreh-kipp,
underkantshängda, dubbla

FB4 S / FB4 NS

WICLINE 65 evo / 75 evo
Överljus

FB4 S / FB4 NS
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WICSTYLE 65
Anschlagtüren ausw ärts mit Flügelpr ofil umlaufend
Hinged doors outwards with circumferential leaf profile

Konstruktionsschnitt
Construction section

DOC-0000640245 05.11.2012REV. B
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WICSTYLE 65
Anschlagtüren ausw ärts mit Flügelpr ofil umlaufend
Hinged doors outwards with circumferential leaf profile

Konstruktionsschnitt
Construction section

DOC-0000640219 05.11.2012REV. B
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WICSTYLE 65
Anschlagtüren einwärts mit Sockelprofil
Hinged doors inwards with bottom rail profile

Konstruktionsschnitt
Construction section

DOC-0000691089 05.11.2012REV. B
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WICSTYLE 65 evo är med sitt släta dörrblad, 65 mm profi ldjup och 
omfattande användningsområde perfekt kvalifi cerad för att möta 
de högsta kraven med avseende på design, teknisk kvalitet och 
prestanda. Tack vare sitt bra förhållande mellan pris och prestanda 
är detta dörrsystem ett alternativ för nästan alla typer av krav och 
önskemål.

Teknisk beskrivning:

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

 • Enkel- och dubbeldörrar
 • Inåt- och utåtgående dörrar
 • Glas eller paneler med fyllningstjocklekar mellan 
3 och 50 mm

 • Urval av trösklar med eller utan isolersteg, 
fi nns även tillgänglighetströskel

 • Över- och sidoljus, fasta eller öppningsbara 
i kombination med WICLINE fönstersystem

Värmeisolering:
 • Uf-värden: mellan 1.8 till 2.1 W/(m²K)
 • Ud-värden: ner till 1.3 W/(m²K)

Beslag:
 • Gångjärn av typ Hahn 4
 • Falsgångjärn (bandgångjärn)
 • Bågstorlekar (b x h): 1400 mm x 2520 mm
 • Bågvikter: Synliga gångjärn, upp till 200 kg, 
Gångjärn för skottskydd upp till 400 kg

Alternativa utföranden:
 • Dubbeldörrar
 • Integrerad karm för infästning i fasadsystem
 • Inbrottsklassad i klass RC1 till RC3
 • Skottskydd till klass FB4
 • Överlappande fyllning på ena eller båda sidorna

WICSTYLE 65 evo
Anslagsdörr

Exempel på WICSTYLE tröskelvarianter 

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

Lufttäthet 
(enligt SS-EN 12207):

4

Vattentäthet 
(enligt SS-EN 12208):

7A

Motstånd mot vindlast 
(enligt SS-EN 12210): 

C2

Luftljudisolering, Rw (C;Ctr): 43 (–2; –5) dB

Mekanisk livslängd 
(enligt SS-EN 12400):

7 (500.000 cykler)

Inbrottsskydd 
(enligt SS-EN 1627):

RC1N, RC1, RC2, RC3

Skottskydd 
(enligt SS-EN 1522):

FB4 (beroende på glas)

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

För specifi ka testresultat se ift produktpass.
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