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Denna aluminiumdörr med modulplacerade brandclips uppfyl-
ler kraven på klass EI30 för enkel och dubbeldörrs lösningar utan 
ytterligare värmedämpande tillsatsartiklar. Men endast genom att 
använda dem når man även klass EI60. Ett fullt urval av sido- och/
eller överljus i sido- eller topphängt utförande ger ett väldigt brett 
urval av användningsområden.

Teknisk beskrivning:

Profi lernas uppbyggnad: 
 • Testad och godkänd enligt EN 135001-2
 • Utförande i brandskyddsklass EI30 utan tillsatsartiklar
 • Utförande i brandskyddsklass EI60 endast genom att 
lägga till värmedämpande tillsatsartiklar

 • Fast partier, över- och sidoljus är möjligt 
i många varianter

 • Tack vare identiska profi lutseenden kan men utan 
problem kombinera dörrserierna WICSTYLE 65 evo 
och WICSTYLE 75 evo i samma projekt

 • Se P-märkningsunderlag

Beslag:
 • Gångjärn typ Hahn 4 eller falsgångjärn (bandgångjärn) 
i samma design som för övriga dörrar leder till en 
harmonisering av byggnadens olika dörrar

 • Möjlighet till utökade prestandakrav såsom 
panikutrymningsfunktion, utrymningsväg, motorlås, 
elektriska magnetlås och dörröppnare

 • Bågstorlekar (b x h): 
enkeldörr upp till 1362 mm x 2500 mm
dubbeldörr upp till 2500 mm x 2500 mm

WICSTYLE 77FP
Brandskyddsdörr 
EI30 och EI60

För godkännande och P-märkning enligt 
nationella regler, vänligen kontakta ditt lokala 
WICONA försäljningskontor.
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WICSTYLE 90FP levereras som en färdig produkt och erbjuder en 
väldigt hög motståndskraft mot brand, upp till 90 min, både som 
enkel och dubbeldörr. Den fi nns också tillgänglig i kombination med 
ett fast glasparti. Dörren är främst designad för invändigt bruk och 
kan öppnas både inåt och utåt. I enskilda fall, kan den även bli 
aktuell för montering i en yttervägg.

Teknisk beskrivning:

Profi lernas uppbyggnad:
 • WICSTYLE 90FP är anpassad för den tyska 
marknaden, för andra länder måste de tas hänsyn 
till nationella regler

 • Förmonterad branddörr, dörrar kommer redo 
att monteras inklusive glas

 • Utförande i brandskyddsklass T90/F90
 • För interiört montage, inåt- och utåtgående 
samt fasta partier

 • Fast partier, över- och sidoljus är möjligt 
i många varianter

 • Smala profi ler ger ett smäckert utseende
 • Släta dörrblad med ett profi ldjup på 100 mm
 • Fritt val av ytbehandling
 • Alternativa utförande är möjliga med ett stort 
urval av beslag

WICSTYLE 90FP
Brandskyddsdörr
T90 och F90

Utåtgående anslagsdörr. Specialkarm 
med gerat dörrblad och sänktröskel. 
För godkännande enligt nationella regler, 
vänligen kontakta ditt lokala WICONA 
försäljningskontor.
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