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WICSOLAIRE
Solskyddssystem

Moderna byggnader med stora glasade fasadskal erhåller ett ökat 
energiintag från solljuset, men det kräver också ett ökat behov att 
kontrollera och styra det externa ljuset, vilket hänger ihop med 
energibesparingar, brukarkomfort och ekonomi.
WICSOLAIRE solskyddssystem leder dagsljuset in i byggnaden och 
reducerar därmed behovet av artifi ciellt ljus. Systemet kontrollerar 
energi och värmetillförseln från solen och minskar därmed även 
behovet av luftkonditionering. Den visuella kontakten med utsidan 
består och genom detta bibehålls känslan av komfort. Som en 
passiv teknik kan WICSOLAIRE användas till de krav som ställs och 
även anpassas för de arkitektoniska drag som vill åstadkommas. 
I kombination med WICONAS övriga fönster- och fasadsystem 
kan en optimal och konsekvent lösning skapas.

Teknisk beskrivning:

WICSOLAIRE små lameller
 • Profi ldjup, 100 mm eller 150 mm
 • Lamellhållare för fi xering fi nns i fyra vinklar 
(15° / 30° / 45° / 60°)

 • Vertikalt, lutande eller horisontellt montage
 • Lamellernas orientering, vertikalt eller horisontellt
 • Lättmonterat tack vare speciella komponenter 
för varje moment

WICSOLAIRE stora lameller
 • Lätt att anpassa i storlek. Montage, anslutningar 
och orientering anpassas för varje projekts krav 

 • Lamellhållare för fi xering fi nns i vinklar från 0° – 45°
 • Vertikalt, lutande eller horisontellt montage
 • Lamellernas orientering, vertikalt eller horisontellt.
 • Lättmonterat tack vare speciella komponenter för 
varje moment

WICSOLAIRE med solceller
 • Integration av solceller gör ett passivt 
solskyddssystem till en aktiv solenergikälla

 • Solcellsmodul, 185 mm x 1200 mm
 • Orientering i ett stort urval av vinklar, allt för att 
optimera effekten av solenergin
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WICSLIDE 24E/24EN används som en klassisk skjutdörr eller föns-
ter med en väldigt slimmad design. Alternativet mellan isolerat eller 
oisolerat utförande bidrar till en optimal anpassning för respektive 
byggnads förutsättningar. Två eller tre spår, alternativ med upp till 
sex dörrblad samt väldigt stora öppningsstorlekar är möjligt med 
dessa system.

Teknisk beskrivning:

Profi lernas uppbyggnad: 
 • Två- eller trespårskarm med kompaktdjup på 
50 mm (två-spår) eller 92 mm (tre-spår), 
dörrblad 34 mm

 • Fyllnadstjocklekar mellan 8 och 24 mm
 • Slimmade profi ler
 • Identiskt utseende på isolerat respektive 
oisolerat utförande

Beslag: 
 • Skjutdörr eller fönster
 • 2 till 6 dörrblad
 • Bågstorlekar (b x h): 1800 mm x 2500 mm
 • Bågvikter: upp till 120 kg

WICSLIDE 24E /
WICSLIDE 24EN
Skjutdörr
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