
Technische fiches



Alle sleutelkenmerken van de producten voor elk van hun 
toepassingen in een oogopslag: dankzij de duidelijke, 
gestructureerde en gedetailleerde presentatie van de 
technische fiches van de WICONA-systemen beschikt u over 

WICONA  
Technische fiches

alle belangrijke informatie voor alle WICONA-series. Deze 
technische productfiches worden regelmatig geactualiseerd 
en de laatste versie is altijd beschikbaar op onze website en 
kan daar worden gedownload in pdf-formaat. 



T E C H N I K  F Ü R  I D E E N

Inhoud 

WICTEC gevels

WICLINE ramen

WICSTYLE deuren

WICSLIDE schuiframen

WICSOLAIRE zonweringen

WICTEC/WICLINE/WICSTYLE brandwerende systemen

Op onze website vindt u complete tools voor het 
plannen van uw project of het opmaken van een offerte.
 

 ·  Tekstmodellen voor offertes zijn beschikbaar in  
Word-formaat 
 · Systeemsnedenin de formaten .dwg en .dxf
 ·  Technische systeemdossiers in een kleiner  
formaat passende bij .dwg
 ·  Wereldwijde referentieprojecten in de database  
WICONA FINDER of in onze iPad-app 

Let op: de mogelijke toepassingen en de beschikbaarheid van 
een productserie kunnen verschillen per land. Neem voor alle 
informatie contact op met uw lokale WICONA-verkoper  
(zie de adressen op de laatste pagina).
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De WICTEC 50-serie biedt de mogelijkheid om grote verticale 
gevels met verschillende hoeken te realiseren volgens het principe 
stijl-regel. Er zijn veel afdekprofielen in verschillende vormen en 
afmetingen beschikbaar. Door de aanzichtbreedte van slechts 50 
mm en de vele varianten is er een optimale esthetische vrijheid 
mogelijk voor bouwprojecten.

Technische kenmerken:

Breedte:  50 mm
Profieldiepte:  50 mm tot 260 mm
Thermische isolatie:   Ucw = 1,5 W/(m²K)  

bij dubbel glas  
(100% beglaasd)

  Ucw = 1,0 W/(m²K)  
bij driedubbel glas  
(100% beglaasd)

Vullingsdikte:  3 mm tot 63 mm
Glasgewicht:  tot 5,6 kN
Gefaceteerde gevel:   hoek tot ± 45° per zijde 

(90° totaal)
Minimumhelling:  10°

Constructiebeschrijving:
 • Voor verticale vliesgevels, gefaceteerde gevels, 
ruimtelijke structuren en glasdaken

 • Ruime keuze aan draagprofielen en deklijsten
 • Alternatief: Industriële gevel met visueel aspect van 
T-vormige staalprofielen

 • Afdracht van de glasgewichten tot 5,6 kN, met 
aangepaste regelverbindingstechniek

 • Dichtheid door overlapping, veilige watergeleiding 
aan de stijl-regelverbinding

 • Grote keuze aan profielvarianten voor 
kostenbesparende aanpassing aan statische 
vereisten tot 11.000 cm4

 • Buitenbeglazing met afdichtingen in verschillende 
vormen, van aluminium of rvs, met zichtbare of 
onzichtbare schroefbevestiging

Afwerkingen:
 • Geanodiseerd
 • Poedercoating
 • Bicolor

Uitvoeringen:
 • Passiefhuisgevel
 • SG-design met geïntegreerde druklijst
 • Structural Glazing-gevel SG
 • Gevel op houten structuur
 • Geïntegreerde zonwering

WICTEC 50 
Gordijngevel

Testresultaten volgens de productnorm EN 13380

Luchtdichtheid: klasse AE (A*AE)
Waterdichtheid: klasse RE 1200 (E* RE1200)
Weerstand tegen 
windbelasting:

2000 / –3200 Pa,  
veiligheid 3000 / –4800 Pa

Geluidsisolatie: Rw (C; Ctr) = 47 (–1; –4) dB
Schokbelasting: klasse E5 / I5
Inbraakwerendheid: klasse RC1N, RC2N, RC2, 

RC3
Kogelwerendheid: klasse FB4
Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens 

ISO 9001
Milieumanagement: Gecertificeerd volgens 

ISO 14001
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De WICTEC 50-serie biedt de mogelijkheid om grote verticale 
gevels te realiseren, bestaande uit druklijsten met een SG-design 
(structural glazing). volgens het principe stijl-regel. Dankzij de 
beglazingstechniek met een druklijst die gelijk komt met het 
glasoppervlak of als alternatief een zeer vlak opliggende druklijst, 
verloopt de fabricage en montage net zo snel en eenvoudig als bij 
een klassieke stijl-regel-gevel.

Technische kenmerken:

Breedte:  50 mm
Profielbreedte: 43 mm of 51 mm
Profieldiepte:  50 mm tot 260 mm
Vullingsdikte: van 21 mm tot 39 mm
Glasgewicht: tot 5,6 kN
Basissysteem: WICTEC 50

Constructiebeschrijving:
 • Voor verticale vliesgevels met beperkt zichtbare 
buitenstructuur

 • Vervangt een SG-gevel door een eenvoudiger 
en mechanisch systeem

 • Geen siliconen dichting dus geen onderhoud en 
geen ETA (Europese technische goedkeuring)

 • Productie en montage hetzelfde als bij een 
standaard WICTEC gevel

 • Betrouwbare dichtheid door overlapping, veilige 
watergeleiding aan de stijl-regelverbinding

 • Grote keuze aan profielvarianten voor 
kostenbesparende aanpassing aan statische 
vereisten tot 11.000 cm4

Afwerkingen:
 • Geanodiseerd
 • Poedercoating
 • Bicolor

WICTEC 50 
SG-design

Testresultaten volgens de productnorm EN 13380

Luchtdichtheid: klasse AE (A*AE)
Waterdichtheid: klasse RE 1200 (E* RE1200)
Weerstand tegen 
windbelasting:

2000 / –3200 Pa,  
veiligheid 3000 / –4800 Pa

Schokbelasting: klasse E5 / I5
Inbraakwerendheid: klasse RC1N
Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens 

ISO 9001
Milieumanagement: Gecertificeerd volgens 

ISO 14001
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Een passiefhuis heeft geen actief verwarmingssysteem en stelt 
bijgevolg de hoogste eisen aan de thermische isolatie en de 
luchtdichtheid van de gevel. WICTEC 50HI is gebaseerd op de 
standaardserie en is gecertificeerd voor aluminium-glasgevels, en 
is tegen een kleine meerprijs geschikt voor een passiefhuis. De 
thermische isolatie is verbeterd waardoor een Ucw  van 0,7 W/(m²K) 
bereikt kan worden dankzij het gebruik van driedubbel glas en een 
gemakkelijk te installeren isolerend profiel.

Technische kenmerken:

Breedte:  50 mm
Basissysteem: WICTEC 50
Thermische isolatie:  Ucw tot 0,7 W/(m²K)
Profieldiepte: van 50 mm tot 260 mm
Vullingsdikte: van 45 mm tot 51 mm
Glasgewicht: tot 5,6 kN
Gefaceteerde gevel: hoek tot 5° 

Constructiebeschrijving:
 • Versie met geoptimaliseerde Thermische isolatie van 
de standaard WICTEC 50-gevel

 • Gecertificeerd door Institut für Fenstertechnik 
Rosenheim als geschikt component voor 
passiefhuizen met een Ucw waarde van 0,7 W/(m²K)

 • Voor driedubbel glas tot 51 mm
 • Onderbreking van de koudebrug door een profiel 
van elastomeerschuim voor namontage

 • Afdracht van de glasgewichten tot 5,6 kN, met 
aangepaste regelverbindingstechniek

 • Dichtheid door overlapping, veilige watergeleiding 
aan de stijl-regelverbinding

 • Grote keuze aan profielvarianten voor 
kostenbesparende aanpassing aan statische 
vereisten tot 11.000 cm4

Afwerkingen:
 • Geanodiseerd
 • Poedercoating
 • Bicolor

WICTEC 50HI 
Gecertificeerde  
gevel voor passiefhuizen 

Testresultaten volgens de productnorm EN 13380 

Luchtdichtheid: klasse AE (A*AE)
Waterdichtheid: klasse RE 1200 (E* RE1200)
Weerstand tegen 
windbelasting:

2000 / –3200 Pa,  
veiligheid 3000 / –4800 Pa

Geluidsisolatie: Rw (C; Ctr) = 47 (–1; –4) dB
Schokbelasting: klasse E5 / I5
Inbraakwerendheid: klasse RC1
Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens 

ISO 9001
Milieumanagement: Gecertificeerd volgens 

ISO 14001
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Krachtige en esthetische oplossing voor een combinatie van 
aluminium en hout. De aluminium structuur (stijlen en regels) 
wordt op het houten frame geklemd of geschroefd. De buitenzijde 
profiteert van de voordelen van aluminium zoals weerstand tegen 
slechte weersomstandigheden zonder onderhoud. De gemengde 
gevel is een oplossing voor gebouwen met laag verbruik.

Technische kenmerken:

Breedte:  50 mm
Breedte van houtprofielen:  vanaf 50 mm 
Vullingsdikte:  van 15 tot 41 mm

Constructiebeschrijving:
 • Voor verticale vliesgevels
 • Hetzelfde opzetprofiel op hout voor stijlen en regels
 • Binnendichtingen met rondom dezelfde diepte, wat 
een homogeen uiterlijk van de structuur garandeert.

 • Veel verschillende afdekprofielen
 • Buitenbeglazing met afdichtingen in verschillende 
vormen, van aluminium of rvs, met zichtbare of 
onzichtbare schroefbevestiging

Afwerkingen:
 • Geanodiseerd
 • Poedercoating
 • Bicolor

WICTEC 50A 
Aluminium gevel 
op houten frame

Testresultaten volgens de productnorm EN 13380

Luchtdichtheid: klasse AE (A*AE)
Waterdichtheid: klasse RE 1200 (E* RE1200)
Weerstand tegen 
windbelasting:

2000 / –3200 Pa,  
veiligheid 3000 / –4800 Pa

Schokbelasting: klasse E5 / I5
Inbraakwerendheid: klasse RC1N, RC2N, RC2
Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens 

ISO 9001
Milieumanagement: Gecertificeerd volgens 

ISO 14001
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Gebouwbescherming en gebruikersbeveiliging: 
voor uw gebouw heeft u een totaaloplossing nodig die met 
compatibele aluminiumconstructies kan worden uitgevoerd. Dit is 
precies wat de WICONA-series voor vliesgevels, ramen en deuren 
kunnen bieden.
Alle series kunnen inbraakwerend worden uitgevoerd, in 
combinatie met andere extra functies. De verschillende 
Inbraakwerendheidklassen kunnen worden bereikt met de WICTEC-
gevelseries zonder dat het uiterlijk van het gebouw verandert en met 
slechts een beperkt aantal aanvullingen op de basisconstructie.

WICTEC 50 
Inbraakwerende 
gevel

Technische kenmerken:

Inbraakwerendheid volgens EN 1627 
 • De huidige norm voor Inbraakwerendheid EN 1627 
is in 2011 en 2012 van kracht geworden in de 
Europese landen. Deze norm vervangt de oude 
nationale normen. De classificatie werd gewijzigd 
in de klassen RC1N tot RC3. Deze zijn echter niet 
identiek aan de vroegere klassen WK1 tot WK3, 
omdat de testvereisten gewijzigd zijn.

Testresultaten van WICONA-series
 • De testresultaten voor de WICTEC-gevelseries 
werden uitgevoerd op grond van de vereisten 
van de nieuwe norm EN 1627. De resultaten 
kunnen eenvoudig worden aangegeven en 
gebruikt volgens deze nieuwe norm zonder extra 
maatregelen.

Inbraakwerendheid volgens de norm EN 1627 
of 1627/classificaties:

Testresultaten van het systeem/CE-markering volgens de 
norm EN 13830

WICTEC 50 RC1N, RC2N, RC2, 
RC3

WICTEC 50HI  
Passiefhuisgevel

RC1N

WICTEC 50 
SG-design gevel

RC1N

WICTEC 50 RC2

WICTEC 50 RC3
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Gebouwbescherming en gebruikersbeveiliging: voor uw 
gebouw heeft u een totaaloplossing nodig die met compatibele 
aluminiumconstructies kan worden uitgevoerd. Dit is precies wat de 
WICONA-series voor vliesgevels, ramen en deuren kunnen bieden. 
Alle series kunnen worden kogelwerend worden uitgevoerd, in 
combinatie met andere extra functies. Aan de vereisten inzake 
kogelwerendheid wordt bij WICTEC-gevelseries eenvoudig voldaan 
door uitbreiding van de standaard constructie met speciale 
aluminium voorzetprofielen.

WICTEC 50 
Kogelwerende gevel

Testresultaten van het systeem/CE-markering volgens de 
norm EN 13830

Zie de classificering van de betreffende WICTEC-gevelserie

Technische kenmerken:

Kogelwerendheid volgens de norm EN 1522
 • De vereisten aan kogelwerende kenmerken voor 
gevels worden in Europa ook geregeld door de 
norm EN 1522. De WICTEC-gevelseries met 
eenvoudige systeemuitbreidingen zijn volgens 
deze norm getest en met succes in klasse FB4 
gecertificeerd.

 • De kogelwerende uitvoering kan worden 
gecombineerd met Inbraakwerendheid in de 
klassen RC1N, RC2N, RC2, RC3 volgens EN 
1627.

Combineerbare WICONA-productseries in 
kogelwerendheid klasse FB4:
 • Deuren WICSTYLE 65 evo/WICSTYLE 75 evo
 • Ramen WICLINE 65 evo/WICLINE 75 evo

Kogelwerendheid volgens de norm  
EN 1522/classificaties:

WICTEC 50 FB4
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Thermische isolatie, grote afmetingen en onzichtbaarheid van de 
structuren zijn allemaal onderdelen van de moderne architectuur. 
Met deze WICTEC 50SG "volledig glazen" gevel voldoen we aan 
al deze vereisten. Het exclusieve en gepatenteerde principe maakt 
de SG-gevel tot een economische oplossing. Deze vlakke gevel 
is gebaseerd op het WICTEC 50-systeem en heeft de Europese 
Technische Goedkeuring ontvangen. Optioneel kan het worden 
uitgerust met de WICLINE 90SG ramen.

Technische kenmerken:

Breedte:   Interne aluminiumprofielen 
50 mm

  Externe siliconendichting 
23 mm

Thermische isolatie:    Ucw = 1,7 W/(m²K) bij 
dubbel glas

  Ucw = 1,2 W/(m²K) bij 
driedubbel glas

  (Op basis van de Uf volgens 
IFT-rapport nr. 422 37997)

Vullingsdikte: tot 64 mm

Constructiebeschrijving:
 • ETA-toelating (Europese Technische Goedkeuring) 
nr. 12/0551

 • Uitzonderlijke esthetiek
 • Basisconstructie WICTEC 50 met hetzelfde 
dichtingsysteem en dezelfde verbindingstechniek

 • Eenvoudige montage van het glas op de bouwplaats 
zonder extra gereedschap

 • Eenvoudige montage dankzij speciale, 
gepatenteerde houders

 • De ideale aanvulling: openingselementen in SG als 
uitzetzakraam of parallel naar buiten openend raam 
WICLINE 90SG

 • Maximale belasting 480 kg
 • Maximale afmetingen: B 4000 mm x H 2000 mm 
of B 2000 mm x H 4000 mm. Volgens ETA

 • Dichting van het type "vochtige" siliconenvoeg
 • Horizontale of verticale afdeklijst mogelijk

WICTEC 50SG 
Gevel met structurele 
beglazing

Testresultaten volgens de productnorm EN 13380

Luchtdichtheid: klasse AE (A*AE)

Waterdichtheid: klasse RE750 (E* RE750)

Weerstand tegen 
windbelasting:

2000 Pa,  
veiligheid +/–3000 Pa

Schokbelasting: klasse E5 / I5

Toelating: ETA: 12/0551 (Europese 
Technische Goedkeuring)

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 9001

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 14001

WICTEC 50SG met vleugel 
WICLINE 90SG

WICTEC 50SG
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Als attractieve aanvulling voor gevels zorgt het openingselement 
WICLINE 90SG in structurele beglazing voor een efficiënte 
ventilatie, op verzoek ook volautomatisch. Dit volledig glazen raam 
biedt volledige opties als uitzet zakraam of als parallell naar buiten 
openend raam. 
Het kan verzonken worden geïntegreerd in de WICTEC 50SG 
vliesgevels met structurele beglazing of in stijl-regel-gevels met 
externe afdeklijsten. Voor een optimale thermische isolatie kan 
WICLINE 90SG worden uitgerust met dubbel of driedubbel glas. 
Het gebruik van standaardglas zonder verspringende rand zorgt 
voor een prijs- en veiligheidsvoordeel.

Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving:
 • Vleugel met structurele beglazing voor een maximale 
transparantie en minimale zichtbaarheid van de 
profielen

 • Bouwdiepte 89 mm, binnenbreedte 55 mm
 • ETA-toelating (Europese Technische Goedkeuring) 
verleend

 • Vullingsdikte: tot 62 mm
 • Voor dubbel of driedubbel glas
 • Geen verspringend glas vereist, daardoor lagere 
glaskosten en eenvoudiger montage

Uitzetzakraam:
 • Max. vleugelgewicht: 180 kg
 • Max. afmetingen: B 1500 mm x H 2500 mm  
of B 2000 mm x H 1700 mm

Parallel uitzetraam:
 • Max. vleugelgewicht: 200 kg
 • Max. afmetingen: B 1500 mm x H 3000 mm  
of B 2000 mm x H 1500 mm

WICLINE 90SG 
Uitzetzakraam/parallel 
openend raam

Testresultaten volgens de productnorm EN 14351-1

Luchtdichtheid: klasse 4 (A*4)

Waterdichtheid: klasse E750 (E*E750)

Weerstand tegen 
windbelasting: 

klasse C4/B4 (V*C4/B4)

Schokbelasting: klasse 3

Herhaald openen/sluiten: klasse 2 (10.000 cycli)

Draagvermogen van 
veiligheidsvoorzieningen:

voldaan

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 9001

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 14001
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De kwaliteitseisen gesteld aan ventilatieramen voor op daken 
geïnstalleerde systemen zijn zeer hoog. WICTEC 50 voldoet aan 
deze eisen in combinatie met een slank aanzicht en een minimale 
verschuiving van het glasniveau.  
Slanke profielaanzichten, verborgen scharnieren met een ope-
ningshoek van 90° en de mogelijkheid van grote vleugelformaten 
bieden flexibiliteit en vrijheid in het ontwerp. Dankzij de grote venti-
latieopening is het dakraam WICTEC 50 ook ideaal voor gebruik als 
natuurlijke rook- en warmteafvoer.

Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving:
 • Sterk geïsoleerde profielen 
 • Slanke constructie met slechts 81 mm 
aanzichtbreedte

 • Verschuiving van het glasniveau slechts 36 mm
 • Gebruik bij een dakhelling tot 10°

Beslag:
 • Verborgen scharnieren
 • Openingshoek 90°
 • Handmatige of geautomatiseerde bediening
 • Max. vleugelgewicht: 130 kg
 • Max. afmetingen: B 1800 mm x H 1400 mm  
of B 1400 mm x H 1800 mm

WICTEC 50 
Dakraam

Testresultaten volgens de productnorm EN 14351-1

Luchtdichtheid: klasse 4 (A*4)

Waterdichtheid: klasse 9A (E*9A)

Weerstand tegen 
windbelasting: 

klasse C5/B5 (V*C5/B5)

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 9001

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 14001
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Met een profieldiepte van 65 mm biedt WICLINE evo de beste 
kenmerken op het gebied van thermische isolatie en stabiliteit. 
Met zijn superieure technische kenmerken is dit aluminium raam 
perfect aangepast aan alle bouwkundige eisen van de toekomst. 
De verborgen beslagen geven het geheel een mooi strak uiterlijk. 

Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving:
 • Profielen met een goede Thermische isolatie met 
dubbele/driedubbele kamers

 • Gepatenteerde hoekverbindingtechnologie met 
injectietechniek en geleide lijmverdeling

 • Vullingsdikte: tot 59 mm
 • Tweecomponenten-middendichting voor hoge 
dichtheid, gecoëxtrudeerd met  
EPDM-schuim, montage in 3 varianten:
 - rondom lopend, zonder snede in de hoeken
 - met vormhoekstukken die niet hoeven te worden 
gelijmd
 - met gevulkaniseerde kaders

 • Raam voor integratie in een vliesgevel

Thermische isolatie:
 • Ucw tot 0,93 W/(m²K)

Beslag:
 • Verborgen beslag, max. vleugelgewicht: 160 kg
 • Zichtbaar beslag, max. vleugelgewicht: 200 kg
 • Zichtbaar beslag, draairaam, max. vleugelgewicht: 
300 kg (op aanvraag)

 • Max. afmetingen: B = 1700 mm x max H = 2500 mm
 • Geïntegreerde schokdemper in eindpositie 
 • Onzichtbare, geïntegreerde krukbediening 
 • Optioneel raamuitzetter

Afwerkingen:
 • Geanodiseerd
 • Poedercoating
 • Bicolor

Uitvoeringen:
 • Inbraakwerendheid
 • Kogelwerendheid

WICLINE 65 evo 
Ramen/raamdeuren  
Zichtbare vleugel

Testresultaten volgens de productnorm EN 14351-1

Luchtdichtheid: klasse 4 (A*4)

Waterdichtheid: klasse E900 (E*E900)

Weerstand tegen 
windbelasting: 

klasse C5/B5 (V*C5/B5)

Geluidsisolatie: Rw (C; Ctr) = 47 (–1; –4) dB

Mechanische sterkte: klasse 4

Herhaald openen/sluiten: klasse 3 (20.000 cycli)

Draagvermogen van 
veiligheidsvoorzieningen:

voldaan

Bedieningskrachten: klasse 1

Inbraakwerendheid: klasse RC1N, RC2N, RC2, 
RC3

Kogelwerendheid: klasse FB 4S, FB 4NS
Corrosieweerstand van het 
beslag:

klasse 5

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 9001

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 14001
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Met een profieldiepte van 75 mm biedt WICLINE evo de beste 
kenmerken op het gebied van thermische isolatie en stabiliteit. 
Met zijn superieure technische kenmerken is dit aluminium raam 
perfect aangepast aan alle bouwkundige eisen van de toekomst. 
De verborgen beslagen geven het geheel een mooi strak uitzicht. 

Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving:
 • Profielen met een goede Thermische isolatie met 
dubbele/driedubbele kamers

 • Gepatenteerde hoekverbindingtechnologie met 
injectietechniek en geleide lijmverdeling

 • Vullingsdikte: tot 69 mm
 • Tweecomponenten-middendichting voor hoge 
dichtheid, gecoëxtrudeerd met EPDM-schuim, 
montage in 3 varianten:
 - rondom lopend, zonder snede in de hoeken
 - met vormhoekstukken die niet hoeven te worden 
gelijmd
 - met gevulkaniseerde kaders

 • Raam voor integratie in een vliesgevel
 • WICLINE 75 evo heeft een Minergie-P certificering 
in Zwitserland

Thermische isolatie:
 • Uw tot 0,87 W/(m²K) (openend)  
of 0,72 W/(m²K) (vast)

Beslag:
 • Verborgen beslag, max. vleugelgewicht: 160 kg
 • Zichtbaar beslag, max. vleugelgewicht: 200 kg
 • Zichtbaar beslag, draairaam, max. vleugelgewicht: 
300 kg (op aanvraag)

 • Max. afmetingen: B = 1700 mm x max H = 2500 mm
 • Geïntegreerde schokdemper in eindpositie 
 • Onzichtbare, geïntegreerde krukbediening 

Afwerkingen:
 • Geanodiseerd
 • Poedercoating
 • Bicolor

Uitvoeringen:
 • Inbraakwerendheid
 • Kogelwerendheid

WICLINE 75 evo 
Ramen/raamdeuren  
Zichtbare vleugel

Testresultaten volgens de productnorm EN 14351-1

Luchtdichtheid: klasse 4 (A*4)

Waterdichtheid: klasse E900 (E*E900)

Weerstand tegen 
windbelasting: 

klasse C5/B5 (V*C5/B5)

Geluidsisolatie: Rw (C; Ctr) = 47 (–1; –4) dB

Mechanische sterkte: klasse 4

Herhaald openen/sluiten: klasse 3 (20.000 cycli)

Draagvermogen van 
veiligheidsvoorzieningen:

voldaan

Bedieningskrachten: klasse 1

Inbraakwerendheid: klasse RC1N, RC2N, RC2, 
RC3

Kogelwerendheid: klasse FB 4S, FB 4NS
Corrosieweerstand van het 
beslag:

klasse 5

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 9001

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 14001
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Het WICLINE evo aluminium raamsysteem met "verborgen vleugel" 
wordt geborgd door het plaatsen van een glaslijst, rechtstreeks op 
de thermische onderbreking. Het systeem wordt dus gekenmerkt 
door een extreem kleine verhoging van het frame, uitstekende ther-
mische isolatiewaarden en een vlak profielontwerp aan de buiten-
kant. Door de verbetering van de verhouding tussen het frame en 
het beglaasde oppervlak kunnen zeer goede Uw-waarden, een bete-
re lichtdoorlating en een panoramisch uitzicht worden bereikt. 

Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving:
 • Profielen met een goede thermische isolatie met 
dubbele/driedubbele kamers

 • Gepatenteerde hoekverbindingtechnologie met 
injectietechniek en geleide lijmverdeling

 • Vullingsdikte: 
 - WICLINE 65 evo: 20 mm - 36 mm
 - WICLINE 75 evo: 24 mm - 42 mm

 • Tweecomponenten-middendichting voor hoge 
dichtheid, gecoëxtrudeerd met EPDM-schuim, 
montage in 3 varianten:
 - rondom lopend, zonder snede in de hoeken
 - met vormhoekstukken die niet hoeven te worden 
gelijmd
 - met gevulkaniseerde kaders

 • Raam voor integratie in een gevel

Thermische isolatie:
 • Ucw tot 0,94 W/(m²K) met driedubbel glas

Beslag:
 • Zichtbaar of verborgen beslag, max. vleugelgewicht: 
130 kg

 • Max. afmetingen: B = 1400 mm x max H = 2250 mm
 • Geïntegreerde einddemping
 • Onzichtbare, geïntegreerde krukbediening
 • Openingshoek max. 105° met verborgen scharnieren

Afwerkingen:
 • Geanodiseerd
 • Poedercoating
 • Bicolor

WICLINE 65 evo 
WICLINE 75 evo 
Ramen 
Verborgen vleugel

Testresultaten volgens de productnorm EN 14351-1

Luchtdichtheid: klasse 4 (A*4)

Waterdichtheid: klasse E1200 (E*E1200)

Weerstand tegen 
windbelasting: 

klasse C5/B5 (V*C5/B5)

Schokbelasting: klasse 3

Mechanische weerstand: klasse 4

Herhaald openen/sluiten: klasse 2 (10.000 cycli)

Draagvermogen van 
veiligheidsvoorzieningen:

voldaan

Bedieningskrachten: klasse 1

Inbraakwerendheid: klasse RC1N, RC2N, RC2, 
RC3

Corrosieweerstand van het 
beslag:

klasse 5

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 9001

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 14001
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Dankzij de grotere vleugels, een optie voor enkele of dubbele vleu-
gels en een gemakkelijk toegankelijke drempel biedt deze alumini-
um raamdeur met een opening naar binnen en naar buiten nieuwe 
vrijheden voor het architectonische ontwerp. Uitstekende techni-
sche kenmerken en een ongekende thermische isolatie vormen de 
nieuwe norm.

Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving:
 • Profielen met een goede Thermische isolatie met 
dubbele/driedubbele kamers

 • Gepatenteerde hoekverbindingtechnologie met 
injectietechniek en geleide lijmverdeling

 • Vullingsdikte: tot 69 mm
 • EPDM-middendichting voor superieure dichtheid, 
gecoëxtrudeerd met EPDM-schuim, montage in 
3 varianten:
 - rondom lopend, zonder snede in de hoeken
 - met vormhoekstukken die niet hoeven te worden 
gelijmd
 - met gevulkaniseerde kaders

 • Drempel voor beperkte mobiliteit met thermische 
isolatie

Thermische isolatie:
 • Ucw tot 1,0 W/(m²K)

Beslag:
 • Binnen- of buitendraaiend
 • Een of twee vleugels
 • Zichtbaar beslag, max. vleugelgewicht: 130 kg
 • Max. afmetingen: 

 - binnendraaiend: B = 1400 mm x max H = 2500 mm
 - buitendraaiend: B = 1300 mm x max H = 2250 mm

 • Optioneel met raamuitzetter, in verschillende 
varianten

Afwerkingen:
 • Geanodiseerd
 • Poedercoating
 • Bicolor

WICLINE 65 evo 
WICLINE 75 evo 
Raamdeur, drempel voor beperkte mobiliteit 

Naar binnen/buiten openend

Testresultaten volgens de productnorm EN 14351-1

Naar binnen 
openend

Naar buiten 
openend

Luchtdichtheid: klasse 4 (A*4) klasse 4 (A*4)

Waterdichtheid: klasse 7A/9A 
(E*7A/9A)

klasse 7A 
(E*7A)

Weerstand tegen 
windbelasting: 

klasse C5/B5 
(V*C5/B5)

klasse C5/B5 
(V*C3/B3)

Mechanische weerstand: klasse 4 klasse 4 

Herhaald openen/sluiten: klasse 2 
(10.000 cycli)

klasse 2 
(10.000 cycli)

Bedieningskrachten: klasse 1 klasse 1 

Corrosieweerstand van het 
beslag: 

klasse 5 klasse 5

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 9001

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 14001

WICLINE 75 evo: naar 

buiten draaiend

WICLINE 75 evo:  

naar binnen draaiend
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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

DOC-0000824010 29.06.2012REV. B

 Konstruktionsschnitt
Construction section

16

17

1D
3 

– 
A

Met deze openingsversie kunt u plaats besparen, de vleugel kan 
gemakkelijk worden gekanteld en opzij geschoven. Het grote 
gebruikscomfort, de verschillende positioneringmogelijkheden 
voor ventilatie zonder hinderende vleugel en de hoge technische 
kenmerken zijn karakteristiek voor deze openingsversie van het 
WICLINE evo aluminium raamsysteem.

Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving:
 • Profielen met een goede thermische isolatie met 
dubbele/driedubbele kamers

 • Gepatenteerde hoekverbindingtechnologie met 
injectietechniek en geleide lijmverdeling

 • Vullingsdikte: tot 59 of 69 mm
 • Tweecomponenten-middendichting voor superieure 
dichtheid

Thermische isolatie:
 • Ucw tot 0,87 W/(m²K) met driedubbel glas

Beslag:
 • Draai-/klapbeslag, optie

 - Zonder geforceerde sturing (zgs)
 - met geforceerde sturing (mgs)

 • Max. vleugelgewicht:
 - 160 kg (zgs)
 - 200 kg (mgs)

 • Max. afmetingen
 - B 1685 mm x H 2500 mm (zgs)
 - B 2000 mm x H 2700 mm (mgs)

Afwerkingen:
 • Geanodiseerd
 • Poedercoating
 • Bicolor

WICLINE 65 evo 
WICLINE 75 evo 
Ramen/raamdeuren 
Parallel schuifkipramen

Testresultaten volgens de productnorm EN 14351-1

Luchtdichtheid: klasse 4 (A*4)

Waterdichtheid: klasse E750 (E*E750)

Weerstand tegen 
windbelasting: 

klasse C5/B5 (V*C5/B5)

Mechanische sterkte: klasse 4

Herhaald openen/sluiten: klasse 2 (10.000 cycli)

Bedieningskrachten: klasse 1

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 9001

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 14001
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WICLINE 75

DOC-0000772181 29.06.2012REV. C

 Konstruktionsschnitt
Construction section

Klappfenster
Top-hung window
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Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving:
 • Profielen met een goede thermische isolatie met 
meerdere kamers

 • Gepatenteerde hoekverbindingtechnologie met 
injectietechniek en geleide lijmverdeling

 • Vullingsdikte: tot 69 mm
 • Tweecomponenten-middendichting voor hoge 
dichtheid

 • Optioneel: raam voor integratie in een gevel

Thermische isolatie:
 • Ucw tot 0,94 W/(m²K) met driedubbel glas

Beslag:
 • Scharnier 3 scharen, bevestigingsopties:

 - bovenaan voor uitzetramen
 - aan de zijkant voor draairamen
 - handmatige of geautomatiseerde bediening 

 • Max. vleugelgewicht: 150 kg
 • Max. afmetingen: B = 2000 mm x max H = 2000 mm
 • Geïntegreerde krukbediening

Afwerkingen:
 • Geanodiseerd
 • Poedercoating
 • Bicolor

Testresultaten volgens de productnorm EN 14351-1

Luchtdichtheid: klasse 4 (A*4)

Waterdichtheid: klasse E1200 (E*E1200)

Geluidsisolatie: RA, tr = 39 dB

Weerstand tegen 
windbelasting: 

klasse C5 (V*C5)

Mechanische weerstand: klasse 4

Herhaald openen/sluiten: klasse 2 (10.000 cycli) 

Draagvermogen van 
veiligheidsvoorzieningen:

voldaan

Bedieningskrachten: klasse 1

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 9001

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 14001

De naar buiten opengaande functie biedt vaak interessante 
voordelen: een effectieve ventilatie, geen vervelende vleugel in de 
ruimte, een handmatige en gemotoriseerde bediening. Met zijn zeer 
grote vleugels en zijn geoptimaliseerde functies, biedt WICLINE evo 
in deze configuratie een meer dan interessant alternatief voor de 
architectuur.

WICLINE 65 evo 
WICLINE 75 evo  
Uitzetramen en naar buiten 
draaiende ramen
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WICLINE 75

DOC-0000763301 29.06.2012REV. A

 Konstruktionsschnitt
Construction section

Senk-Klappfenster
Italian style window
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Een elegant aanzicht gecombineerd met efficiënte ventilatie zijn 
de kenmerken van het aluminium raamsysteem WICLINE evo 
in de uitvoering als uitzetzakraam. Ook grote vleugels kunnen 
naar buiten worden geopend dankzij verborgen aangebrachte 
uitzetzakscharen, waarbij de ramen in alle standen kunnen worden 
vastgezet. Speciale raamprofielen voor vrijstaande ramen of 
geïntegreerde vleugels en verschillende schaargroottes zorgen voor 
een maximale flexibiliteit.

Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving:
 • Profielen met een goede thermische isolatie met 
meerdere kamers

 • Gepatenteerde hoekverbindingtechnologie met 
injectietechniek en geleide lijmverdeling

 • Vullingsdikte: tot 69 mm
 • Tweecomponenten-middendichting op vleugel 
om de warmte- en geluidsisolatie van het frame te 
versterken

 • Raam voor integratie in een vliesgevel

Thermische isolatie:
 • Ucw tot 1,6 W/(m²K) met driedubbel glas

Beslag:
 • Geïntegreerde en volledig verborgen scharen,  
met verticale afstelling

 • Handmatige of geautomatiseerde bediening
 • Max. vleugelgewicht: 150 kg
 • Max. afmetingen: B = 2000 mm x max H = 2200 mm

Afwerkingen:
 • Geanodiseerd
 • Poedercoating
 • Bicolor

WICLINE 65 evo 
WICLINE 75 evo 
Uitzetzakramen

Testresultaten volgens de productnorm EN 14351-1

Luchtdichtheid: klasse 4 (A*4)

Waterdichtheid: klasse E1200 (E*E1200)

Weerstand tegen 
windbelasting: 

klasse C5 (V*C5)

Schokbelasting: klasse 3

Mechanische weerstand: klasse 4

Herhaald openen/sluiten: klasse 2 (10.000 cycli)

Bedieningskrachten: klasse 1

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 9001

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 14001
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Een klassieke openingstechniek wordt weer een hightech product 
dankzij de WICONA-technologie. De horizontaal en verticaal 
pivoterende ramen geïnspireerd op het aluminium raamsysteem 
WICLINE evo bieden een verbeterde thermische isolatie, hebben 
hoge classificaties gekregen bij CE-testen en geven met hun 
zichtbare of verborgen beslag een echte esthetische waarde  aan 
een vrijstaand of in de gevel geïntegreerd raam.

Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving:
 • Profielen met een goede thermische isolatie met 
meerdere kamers

 • Gepatenteerde hoekverbindingtechnologie met 
injectietechniek en geleide lijmverdeling

 • Vullingsdikte: tot 69 mm
 • Tweecomponenten-middendichting op vleugel 
om de warmte- en geluidsisolatie van het frame 
te versterken

 • Raam voor integratie in een gevel

Thermische isolatie:
 • Uw = 1,0 W/(m²K) met Ug = 0,5 W/(m²K)

Beslag:
 • Verticaal of horizontaal pivoterend beslag   
- geïntegreerd
 - opliggend

 • Max. vleugelgewicht: 
 - Wentelraam: 150 kg
 - Taatsraam: 200 kg

 • Max. afmetingen: 
 - Wentelraam: L 2400 mm x B 1400 mm
 - Taatsraam: L 2000 mm x B 2000 mm

Afwerkingen:
 • Geanodiseerd
 • Poedercoating
 • Bicolor

WICLINE 65 evo 
WICLINE 75 evo 
Taats-/wentelramen

Testresultaten volgens de productnorm EN 14351-1

Klappend Draaiend

Luchtdichtheid: klasse 4 (A*4) klasse 4 (A*4)

Waterdichtheid: E750 
(E*E750) 

 E4A

Weerstand tegen 
windbelasting: 

C5/B5  
(V* C5/B5)

C5/B5  
(V* C5/B5)

Mechanische weerstand: klasse 4 klasse 4

Herhaald openen/sluiten: klasse 2 
(10.000 cycli)

klasse 2 
(10.000 cycli)

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 9001

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 14001
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WICONA

WICLINE 75  Konstruktionsschnitt
Construction section

DOC-0000779978 03.07.2012REV. B

Flügelprofil im Blendrahmen mit Kämpfer
EH-Verriegelung / Füllungssicherung
Sash profile in frame with transom
Burglar resistant locking / Infill safeguard

P4AP4A

RC2N RC 2

WICONA

WICLINE 75  Konstruktionsschnitt
Construction section

DOC-0000780007 03.07.2012REV. B

Flügelprofil im Blendrahmen mit Kämpfer
EH-Verriegelung / Füllungssicherung
Sash profile in frame with transom
Burglar resistant locking / Infill safeguard

P6BP6B

RC 3
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Persoonlijke veiligheid en beveiliging van het gebouw – voor uw 
gebouw heeft u een oplossing nodig die compleet en met op 
zichzelf en onderling compatibele aluminiumconstructies kan 
worden uitgevoerd. De WICONA-serie voor ramen, vliesgevels 
en deuren is het perfecte antwoord hierop. Deze componenten 
zijn beschikbaar in de "inbraakwerende" versie in combinatie met 
andere extra functies.
Bij alle WICLINE-raamseries is zonder optische wijzigingen en met 
geringe aanvullingen op de basisconstructie voldaan aan de diverse 
hoge eisen voor inbraakwerendheid.

Technische kenmerken:

Inbraakwerendheid volgens de norm EN 1627:
 • De inbraakveiligheidsnorm, EN 1627,  
is in 2011 en 2012 van kracht geworden in de 
Europese landen en vervangt de oude nationale 
normen. De classificaties zijn vervangen door de 
klassen RC1N tot RC3 die niet identiek zijn aan 
de vroegere klassen WK1 tot WK3, omdat de 
testvereisten gewijzigd zijn.

Testresultaten van WICONA-raamseries:
De nieuwe WICLINE 65 evo en WICLINE 75 evo 
raamseries in alle varianten werden gekeurd volgens 
de nieuwe norm EN 1627. Ze kunnen daarom 
eenvoudig worden gemarkeerd en geplaatst 
overeenkomstig de nieuwe norm, zonder aanvullende 
maatregelen.

Inbraakwerendheid volgens de norm  
EN 1627/classificaties:

WICLINE evo 
Ramen  
Inbraakwerendheid

Testresultaten volgens de productnorm EN 14351-1

Zie de classificaties van de betreffende WICLINE evo-series.

WICLINE 75 evo RC2

WICLINE 75 evo RC3

WICLINE 65 evo/75 evo
Draai, draai-kip, val, tilt-first, 
stolp  
Max. afmetingen:
B = 1700 mm x max H = 
2500 mm

RC1N, RC2N, RC2, 
RC3
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Persoonlijke veiligheid en beveiliging van het gebouw – voor uw 
gebouw heeft u een oplossing nodig die compleet en met op 
zichzelf en onderling compatibele aluminiumconstructies kan 
worden uitgevoerd. De WICONA-serie voor ramen, vliesgevels en 
deuren is het perfecte antwoord hierop. 
Deze componenten zijn beschikbaar in de "kogelwerende" versie in 
combinatie met andere extra functies. Bij de WICLINE-raamseries 
is door een uitbreiding met speciale aluminium voorzetprofielen 
eenvoudig voldaan aan de eisen voor kogelwerendheid.

WICLINE evo 
Ramen  
Kogelwerendheid

Testresultaten volgens de productnorm EN 14351-1

Zie de classificaties van de betreffende WICLINE evo-series.

Technische kenmerken:

Kogelwerendheid volgens de norm EN 1522:
 • In heel Europa worden de materiaalvereisten voor de 
kogelwerendheid van ramen geregeld door de norm 
EN 1522. De nieuwe WICLINE 65 evo en WICLINE 75 
evo raamseries met eenvoudige systeemuitbreidingen 
werden volgens deze norm getest en met succes in 
de klassen FB4 S en FB4 NS gecertificeerd.

 • De kogelwerende uitvoering kan worden 
gecombineerd met Inbraakwerendheid in de klassen 
RC1N, RC2N, RC2, RC3 volgens de norm EN 1627.

 • De kogelwerendheid in klasse FB4 S en FB4 NS kan 
in verschillende openingstypes worden gerealiseerd,  
als vrijstaand raam of als bandraam.

Combineerbare WICONA-productseries in 
kogelwerendheidsklasse FB4:
 • Deuren WICSTYLE 65 evo/WICSTYLE 75 evo
 • Vliesgevels WICTEC 50

Kogelwerendheid volgens de norm EN 1522/
classificaties:

WICLINE 65 evo/75 evo
Draai, draai-kip, val,  
tilt-first, stolp

FB4 S/FB4 NS
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Met een geïsoleerde aluminium draaivleugel voor integratie in 
stijl-regel-gevels of raamconstructies voldoet de WICLINE evo 
ventilatieklep aan de vaak gestelde vraag naar een handmatig of 
motorisch bediend ventilatiesysteem dat perfect geïntegreerd kan 
worden in vliesgevels.

WICLINE 75 evo 
Ventilatieklep

Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving:
 • Draaivleugel met aanzichtbreedte van 180 mm of 
250 mm 

 • Systeembouwdiepte 75 mm, vleugelbouwdiepte 
87 mm

 • Volledige integratie van de motor
 • Ontwerp voor een discrete en homogene integratie
 • EPDM-middendichting voor een hoge isolatie en 
dichtheid

 • Raamprofiel voor integratie in een gevel of in een 
venster

Thermische isolatie:
 • Ucw tot 1,2 W/(m²K) 

Beslag:
 • Handmatige bediening:

 - Zichtbaar beslag voor breedte 250 mm
 - Verborgen beslag met geïntegreerde demping in 
eindpositie voor breedte 180 mm en 250 mm

 • Bediening met volledig geïntegreerde motor:
 - Zichtbare scharnieren
 - Geen motorketting zichtbaar
 - Instelbare openingshoek
 - Bediening met schakelaar, afstandsbediening of 
centrale bediening

 • Max. vleugelgewicht: 80 kg
 • Max. afmetingen: B 180 mm x H 3000 mm of  
B 250 mm x H 3000 mm

 • Optioneel: raamuitzetter 

WICLINE 75 evo Ventilatieklep 250

WICLINE 75 evo Ventilatieklep 180

Testresultaten volgens de productnorm EN 14351-1

Luchtdichtheid: klasse 4 (A*4)

Waterdichtheid: klasse 9A (E*9A)

Weerstand tegen 
windbelasting: 

klasse C5/B5 (V*C5/B5)

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 9001

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 14001
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Met 75 mm bouwdiepte vormt WICSTYLE 75 evo het neusje van 
de zalm in thermische isolatie en bouwfysische kenmerken. Door 
zijn uitgekiende rendabiliteit en toepassingsmogelijkheden voldoet 
deze perfect aan alle huidige en toekomstige bouwkundige eisen 
voor nieuwbouw en renovatie.

Technische kenmerken

Constructiebeschrijving:
 • Goed geïsoleerd meerkamersysteem 
met symmetrische opbouw, gebouwd in 
fabrieksomgeving met kwaliteitsbewaking

 • Voor aanslagdeuren met één en twee vleugels
 • Voor binnen- en buitendraaiende deuren
 • Vullingsdikte: 6 mm tot 60 mm
 • Verschillende drempelprofielen met of zonder 
thermische onderbreking, ook barrièrevrij 

 • Vaste of te openen bovenlichten en zijlichten 
gecombineerd met WICLINE 75 evo-ramen 

 • Thermische isolatie:
 • Ud-waarden tot 1,3 W/(m²K)

Beslag:
 • Klemscharnier
 • Opbouwscharnier
 • Verborgen scharnier (op aanvraag)
 • Max. afmetingen: B = 1400 mm x max H = 2520 mm
 • Max. vleugelgewicht: tot 200 kg, voor 
kogelwerendheid met bijkomende scharnieren tot 
400 kg

Andere uitvoeringen:
 • Klemraam voor gebruik in stijl-regel-gevels
 • Inbraakwerendheid in de klassen RC1 tot RC3
 • Kogelwerendheid klasse FB4

Afwerkingen:
 • Geanodiseerd
 • Poedercoating
 • Bicolor

WICSTYLE 65 evo 
WICSTYLE 75 evo 
Draaideuren

Drempelvarianten

Testresultaten volgens de productnorm EN 14351-1

Luchtdichtheid: Tot aan klasse 4 (A*4)

Waterdichtheid: Tot 7A (E*7A)

Weerstand tegen 
windbelasting:

klasse C2 (V*C2)

Geluidsisolatie: RW (C; Ctr) = 43 (–2; –5) dB

Bedieningskrachten: klasse 2

Draagvermogen van 
veiligheidsvoorzieningen:

voldaan

Mechanische weerstand: klasse 3

Herhaald openen/sluiten: klasse 7 (500.000 cycli)

Schokbelasting: klasse 1

Bestandheid tegen 
temperatuurveranderingen:

klasse 2(e), 2(d)

Inbraakwerendheid: klasse RC1N, RC2N, RC2, RC3

Kogelwerendheid: Tot aan klasse FB4

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 9001

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 14001
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Veilige bediening door efficiënt vermijden van knel- en snijpunten 
aan de scharnierzijde, gecombineerd met de maximale prestatie-
eigenschappen van de WICSTYLE deursystemen: dat bieden de 
deuren met vingerbeveiliging WICSTYLE 65 evo.

Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving:
 • Profielen met een goede Thermische isolatie met  
meerdere kamers

 • Voor binnen- en buitendraaiende deuren
 • Voor aanslagdeuren met één of twee vleugels
 • Vullingsdikte: 3 mm tot 50 mm
 • Omranding vleugel
 • Drempel 13 mm

Beslag:
 • Taats geïntegreerde in de vervangbare drempelbalk
 • Max. vleugelgewicht: 160 kg
 • Max. afmetingen: B = 1300 mm x max H = 2520 mm
 • Mogelijkheid om een rem te integreren in de  
bovenregel

Afwerkingen:
 • Geanodiseerd
 • Poedercoating
 • Bicolor

Testresultaten volgens de productnorm EN 14351-1

Luchtdichtheid: klasse 2 (A*2)

Weerstand tegen 
windbelasting: 

C1/B1 (V*C1/B1)

Herhaald openen/sluiten: klasse 8 (1.000.000 cycli)

Draagvermogen van 
veiligheidsvoorzieningen:

voldaan 

Bedieningskrachten: klasse 2 

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 9001

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 14001

WICSTYLE 65 evo 
Draaideuren 
Vingerbeveiliging
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WICSTYLE 75
Anschlagtüren ausw ärts mit Kombinat ionsblendrahmen
Bandsicherung / Füllungssicherung
Hinged doors outwards with combination frame
Hinge sided interlock / Infill safeguard

Konstruktionsschnitt
Construction section
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Persoonlijke veiligheid en beveiliging van het gebouw – voor uw 
gebouw heeft u een oplossing nodig die compleet en met op 
zichzelf en onderling compatibele aluminiumconstructies kan 
worden uitgevoerd. De WICONA-serie voor ramen, vliesgevels 
en deuren is het perfecte antwoord hierop. Deze componenten 
zijn beschikbaar in de "inbraakwerende" versie in combinatie 
met andere extra functies. Bij alle WICSTYLE-deurseries kan 
zonder optische wijzigingen en met geringe aanvullingen op de 
basisconstructie worden voldaan aan de verschillende niveaus van 
inbraakwerendheid.

WICSTYLE 65 evo RC2

Technische kenmerken:

Inbraakwerendheid volgens de norm EN 1627:
 • De inbraakwerendheidnorm, EN 1627, is van kracht 
geworden in de Europese landen en vervangt 
de oude nationale normen. De classificaties zijn 
vervangen door de klassen RC1N tot RC3 die niet 
identiek zijn aan de vroegere klassen WK1 tot WK3.

Testresultaten van de WICONA-deurseries:
 • De nieuwe WICSTYLE 65 evo en WICSTYLE 75 evo 
deurseries werden gekeurd volgens de nieuwe norm 
EN 1627. Ze kunnen daarom eenvoudig worden 
gemarkeerd en geplaatst overeenkomstig de nieuwe 
norm, zonder aanvullende maatregelen. 

Inbraakwerendheid volgens de norm  
EN 1627/classificaties:

WICSTYLE evo 
Inbraakwerende  
deuren

WICSTYLE 65 evo RC1N, RC2N, RC2, RC3

WICSTYLE 75 evo RC1N, RC2N, RC2, RC3

Testresultaten volgens de productnorm EN 14351-1
Zie de classificaties van de betreffende WICSTYLE evo-series.



T E C H N I K  F Ü R  I D E E N

www.wicona.com

26

27

1D
3 

– 
A

Persoonlijke veiligheid en beveiliging van het gebouw –, voor uw 
gebouw heeft u een oplossing nodig die compleet en met op 
zichzelf en onderling compatibele aluminiumconstructies kan 
worden uitgevoerd. De WICONA-serie voor ramen, vliesgevels en 
deuren is het perfecte antwoord hierop.
Deze componenten zijn beschikbaar in de "kogelwerende" 
versie in combinatie met andere extra functies. Bij de WICSTYLE 
deurprofielcombinaties kan door een uitbreiding met speciale 
aluminium voorzetprofielen met slechts geringe aanvullingen op de 
basisconstructie eenvoudig worden voldaan aan de vereisten voor 
kogelwerendheid.

WICSTYLE 75 evo FB4

Technische kenmerken:

Kogelwerendheid volgens de norm EN 1522:
 • In heel Europa worden de materiaalvereisten voor 
de kogelwerendheid van deuren geregeld door 
de norm EN 1522. De nieuwe WICSTYLE 65 evo 
en WICSTYLE 75 evo deurseries met eenvoudige 
systeemuitbreidingen werden volgens deze norm 
getest en met succes gecertificeerd in de klassen 
FB4 S en FB4 NS.

 • De kogelwerende uitvoering kan worden 
gecombineerd met Inbraakwerendheid in de klassen 
RC1N, RC2N, RC2, RC3 volgens de norm EN 1627.

Combineerbare WICONA-productseries in 
kogelwerendheid klasse FB4:
 • Ramen WICLINE 65 evo/WICLINE 75 evo
 • Stijl-regel-gevels WICTEC 50

Kogelwerendheid volgens de norm EN 1522/
classificaties:

WICSTYLE evo 
Kogelwerende  
deuren

WICSTYLE 65 evo /  
WICSTYLE 75 evo
Aanslagdeuren, 1 vleugel 
of 2 vleugels, naar binnen 
draaiend of naar buiten 
draaiend

FB4 S/FB4 NS

Testresultaten volgens de productnorm EN 14351-1

Zie de classificaties van de betreffende WICSTYLE evo-series.
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Testresultaten volgens de productnorm EN 14351-1

Luchtdichtheid: klasse A4 (A*A4)
Waterdichtheid: klasse E1350A (E*E1350A)
Weerstand tegen 
windbelasting:

klasse C3 (V*C3)

Geluidsisolatie: Rw (C; Ctr) = 41 (–2; –5) dB
Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens 

ISO 9001
Milieumanagement: Gecertificeerd volgens 

ISO 14001

Het nieuwe WICSLIDE 160 hefschuifraam voldoet voor alle projecten 
die grote afmetingen en uitstekende thermische en akoestische 
prestaties vereisen.
Sobere lijnen, ergonomie, lage drempel, kwaliteit, veiligheid, 
gebruiksgemak en een vereenvoudigde productie kenmerken dit 
hefschuifraam.

Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving: 
 • WICSLIDE 160 is geschikt voor de volgende 
toepassingen:
 - schuifraam met twee rails en twee beweegbare 
vleugels
 - schuifraam met een rail met vaste zijramen
 - twee rails met vier vleugels
 - drempel voor beperkte mobiliteit

 • Vullingsdikte: 4 mm tot 50 mm
 • Dichtheid van de centrale dichting gegarandeerd 
door pvc-profiel met een gecoëxtrudeerde afdichting 
en onzichtbare bevestigingen

 • Balgsysteem gemonteerd op de bovenzijde van de 
centrale dichting om de dichtheid in elke positie te 
waarborgen (WICONA-patent)

 • Hoge slijtagevastheid door een rvs rail
 • Optioneel: drempel voor personen met een 
lichamelijke beperking

Thermische isolatie:
 • Ucw tot 1,1 W/(m²K)

Beslag:
 • Max. vleugelgewicht: 400 kg
 • Max. afmetingen: B 3240 mm x H 3400 mm per 
vleugel 

Afwerkingen:
 • Geanodiseerd
 • Poedercoating
 • Bicolor

WICSLIDE 160 
Hefschuiframen



T E C H N I K  F Ü R  I D E E N

www.wicona.com

83

10
3

50

11
5

75

4

50

43

83

10
3

50

11
5

75

4

50

43

127

72
72

152

177

72

252

72

75

350

400

75

75

450

500

75

75

600

48

75

127

72
72

152

177

72

252

72

75

350

400

75

75

450

500

75

75

600

48

75

100

25

120

23

30

180

207

30

40

240

270

50
50

300

40

300

100

25

120

23

30

180

207

30

40

240

270

50
50

300

40

300

28

29

1D
3 

– 
A

WICSOLAIRE 
Zonwering 
Op onafhankelijke structuur

WICSOLAIRE voldoet aan de huidige architecturale en technische 
bouweisen van tegenwoordig: zonwering en lichtmanagement voor 
het comfort en vermindering van het gebruik van airconditioning. 
WICSOLAIRE aluminium zonwerende lamellen zijn geschikt voor 
alle soorten toepassingen, met een eigen structuur. Door deze vele 
toepassingen zijn er heel wat esthetische en gebruiksmogelijkheden 
die gebouwen een modern en onderscheidend uitzicht geven.

Technische kenmerken:

WICSOLAIRE op onafhankelijk structuur
 • Enkelvoudige lamellen, elipsvormig van 100 mm tot 
300 mm

 • Samengestelde lamellen, elipsvormig van 350 mm 
tot 600 mm

 • Halve lamellen, elipsvormig van 175 mm tot 300 mm
 • Speciale lamellen

 - Rechthoekig 300 mm x 40 mm
 - Geperforeerde plaat 580 mm
 - Ventilatielamellen 100 mm en 115 mm

 • Bevestigingssysteem op onafhankelijke structuur 
in de vorm van aluminium klemmen met 4 
hellingshoeken (0°, 15°, 30°, 45°) voor enkelvoudige 
lamellen van 120 mm, 180 mm, 240 mm en 270 
mm.

 • Een systeem met zijplaten en inoxroede, gekoppeld 
aan een bewegingselement, waardoor de 
ellipsvormige lamellen van 180 mm tot 300 mm 
beweegbaar worden tussen draagbalken:
 - handmatige instelling: lamellen van 180 mm tot 
270 mm
 - gemotoriseerde instelling: lamellen van 180 mm  
tot 300 mm

127, 152, 177, 252 mm

350, 400, 450, 500, 600 mm

100, 120, 180, 240, 270, 300 mm

207 mm

83

10
3

11
5

50

75

72

50

30



T E C H N I K  F Ü R  I D E E N

www.wicona.com

34

90

70

82

3434

34

30

1.
4

30.9

100

15

90

1314
.5

150

27

D20

1D
3 

– 
A

WICSOLAIRE 
Zonwering 
Integratie in gevels

De WICSOLAIRE in de gevel geïntegreerde zonwering draagt bij 
aan energiebesparing en voldoet aan bouwkundige eisen van deze 
tijd. Door de drie toepassingsvormen kan hij worden aangepast 
aan alle WICTEC-vliesgevels. Het integreren van de WICSOLAIRE-
zonwering in de gevel geeft gebouwen een moderne en ecologische 
dimensie.

Technische kenmerken:

WICSOLAIRE Integratie in gevels
 • Met het WICSOLAIRE zonweringsysteem zijn er 
twee lamellenmodellen mogelijk bij de integratie in 
vliesgevels en glasdaken

 • Lamellen in C-vorm van geëxtrudeerd aluminium in 
de afmetingen:
 - 100 mm
 - 150 mm

 • Drie mogelijke toepassingen:
 - Horizontale lamellen bevestigd voor gevel 
 - Horizontale lamellen bevestigd in kappen met 
tuidraden voor vliesgevel 
 - Horizontale lamellen bevestigd voor het glasdak

 • Bevestiging van de horizontale lamellen op 
steunprofielen met behulp van aluminium klemmen 
waardoor 4 hoeken mogelijk zijn: 15°, 30°, 45°  
en 60°

 • Bevestiging van de lamellensteunen op de profielen 
met behulp van een bevestigingshoeklijn 

100 mm

90 mm

150 mm

27

1314
.5

15
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WICTEC 50FP 
Brandwerende gevel

Technische kenmerken:

Breedte: 50 mm
Basissysteem: WICTEC 50
Brandwerendheidklasse: EI30
Vullingsdikte: van 18 mm tot 51 mm
Ruit-groottes:  staand formaat :  

tot 1377 mm x 2977 mm,  
 liggend formaat:  
tot 2377 mm x 1477 mm

Gevelhoogte en  
breedte: onbeperkt 

Constructiebeschrijving:
 • Slank profielaanzicht: 50 mm
 • Compatibel met en constructief identiek aan 
standaardgevel WICTEC 50

 • Vullingen: glas of paneel
 • Vrije vormgeving dankzij zeer grote mogelijke 
ruitformaten

 • Gebruik binnen en buiten
 • Ook in combinatie met WICLINE 75FP 
brandwerende ramen

Afwerkingen:
 • Geanodiseerd 
 • Poedercoating
 • Bicolor

De uitvoering FP is gebaseerd op de standaardgevel WICTEC 50. 
Op die manier kunnen brandwerende toepassingen harmonisch en 
functioneel worden geïntegreerd in standaardoplossingen. WICTEC 
50FP biedt dunne zichtlijnen van slechts 50 mm. WICTEC 50FP kan 
zowel binnen als buiten worden toegepast. De brandwerende gevel 
kan worden gecombineerd met WICLINE 75FP brandwerende 
ramen. 

Testresultaten volgens de productnorm EN 13380

Luchtdichtheid: klasse AE (A*AE)
Waterdichtheid: klasse RE 1200 (E* RE1200)
Weerstand tegen 
windbelasting:

2000 / –3200 Pa,  
veiligheid 3000 / –4800 Pa

Schokbelasting: klasse E5 / I5
Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens 

ISO 9001
Milieumanagement: Gecertificeerd volgens 

ISO 14001
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Met de nieuwe WICLINE 75FP-reeks brandwerende ramen 
wordt het WICONA programma voor brandbeveiliging afgerond. 
De constructie is volledig gebaseerd op een standaard 
WICLINE basisconstructie en kan optisch daarvan niet worden 
onderscheiden. De zelfsluitende, opengaande, brandwerende 
vleugels kunnen worden uitgevoerd als vrijstaand raam, raam met 
omranding of worden geïntegreerd in de brandwerende stijl-regel-
gevel WICTEC 50 FP.

Technische kenmerken:

Constructiebeschrijving:
 • Sterk geïsoleerde profielen 
 • Brandwerendheid getest volgens de norm EN 1634.
 • Uitvoering in de brandwerendheidsklassen EI30 door 
eenvoudige aanpassing met accessoires

 • Gepatenteerde hoekverbindingtechnologie met 
injectietechniek en geleide lijmverdeling

 • Vullingsdikte: tot 43 mm
 • Optioneel met klemraamen voor integratie in stijl-
regel-gevels WICTEC 50FP

Beslag:
 • Zichtbaar beslag, zichtbare delen in verschillende 
kleuren

 • Verborgen beslag, met geïntegreerde einddemping
 • Max. vleugelgewicht: 160 kg
 • Max. afmetingen: B = 1170 mm x max H = 2070 mm

WICLINE 75FP 
Brandwerende ramen

Testresultaten volgens de productnorm EN 14351-1

Luchtdichtheid: klasse 4 (A*4)

Waterdichtheid: klasse E750 (E*E750)

Weerstand tegen 
windbelasting: 

klasse C4/B4 (V*C4/B4)

Schokbelasting: klasse 3

Mechanische weerstand: klasse 4

Herhaald openen/sluiten: klasse 2 (10.000 cycli)

Draagvermogen van 
veiligheidsvoorzieningen:

voldaan

Bedieningskrachten: klasse 2

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 9001

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens 
ISO 14001
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Het merk

WICONA is een internationaal merk dat aluminium systemen 
voor gevels, ramen, schuifdeuren, deuren, borstweringen en 
zonweringen ontwikkelt, ontwerpt en verkoopt. 
WICONA heeft een uitgebreid, zelfontwikkeld assortiment 
van gespecialiseerde technologische oplossingen die vol-
doen aan de vereisten van lage energie gebouwen.

Ons productassortiment is ontwikkeld rekening houdend met 
het milieu en onderschrijft een duurzame ontwikkeling. Het 
voldoet daarmee aan de vereisten van een nieuwe generatie 
gebouwen met een laag energieverbruik. 

Dit centrum is uitgerust met vier testbanken, waarvan twee voor ge-
vels (tests uitgevoerd op gevels tot 10 m hoogte), één voor ramen, 
deuren en het beslag, en één voor mechanische weerstandstests.

WICONA stelt voor iedereen die betrokken is bij de bouw een in-
teractieve database van alle projecten ter beschikking: WICONA 
Finder (www.wiconafinder.com).

Deze interactieve ruimte vormt een bibliotheek van alle uitvoerin-
gen wereldwijd: voor een snelle en gemakkelijke toegang tot alle 
algemene informatie zoals de naam, de projectlocatie, de gegevens 
van de uitvoerders. Tevens worden ook technische details weer-
gegeven: principedoorsneden, specifieke doorsneden, technische 
beschrijvingen.

U kunt met verschillende zoekcriteria in deze gegevens opzoe-
kingen verrichten. Deze interface is gekoppeld aan Google Maps, 
waardoor de bouwterreinen kunnen worden geselecteerd op  
geografische locatie. Het is zo mogelijk om een bezoekroute langs 
WICONA projecten uit te stippelen.

Uitvoerders, aannemers en ondernemers kunnen hun projecten la-
ten opnemen in het WICONA Finder platform. Zo komen hun pro-
jecten tot hun recht en zijn ze zichtbaar voor andere bouwprofes-
sionals.

De WICONA-systemen komen voort uit Duitse technologie, die be-
kend staat om zijn hoge eisen op het gebied van betrouwbaarheid, 
prestaties, duurzaamheid en recycleerbaarheid.

De wens van WICONA: technologieën van de toekomst leveren om 
energie te besparen, kosten te verlagen en de levenskwaliteit.

Naast het assortiment van constructiesystemen, onderscheidt WI-
CONA zich door zijn speciale, op maat gemaakte oplossingen en 
doordat het altijd zijn assortiment heeft weten aan te passen aan 
de creativiteit van architecten en de behoeften van de verschillende 
gebruikers.

WICONA beschikt in Frankrijk en Duitsland over een service voor 
speciale projecten die belast is met het opstellen van originele 
technische oplossingen op maat die vereist zijn voor grote bouw-
projecten. Dit team steunt op het Duitse onderzoeksbureau dat is 
gevestigd in Ulm en de kwaliteit en homogeniteit van het WICONA 
assortiment garandeert.

Het testcentrum in Bellenberg (Duitsland) test en certificeert alle 
WICONA producten, waaronder de gevels. Het beschikt over de 
ideale omstandigheden voor het controleren en garanderen van de 
maximale kwaliteit van WICONA producten. 



Het bedrijf

WICONA is een merk van de Sapa AS groep, wereldwijd 
toonaangevend op gebied het van aluminium oplossingen. 
WICONA profiteert van alle voordelen die horen bij een groep 
waarvan de leidende gedachte is “Bouwen aan een duurzame 
toekomst dankzij innovatieve aluminium oplossingen”. 

De Noorse Sapa AS groep, met hoofdkantoor in Oslo, 
is de nummer één binnen de branche, met meer dan 
100 productielocaties in meer dan 40 landen, 23.500 
medewerkers, een omzet van 5,6 miljard euro in 2014, meer 
dan 20.000 klanten en 45.000 leveranciers.

WICONA is onderdeel van de afdeling Bouwsystemen en het 
“premium” merk van de portefeuille van Sapa AS, waartoe ook de 
merken Technal, Domal, Sapa Building Systems en Askey behoren.

WICONA heeft een aantal voordelen doordat het onderdeel is 
van de Sapa AS groep. Aan de ene kant betekent dit voor alle 
klanten en partners, de garantie van een volledige financiële 
veiligheid en continuïteit. Aan de andere kant profiteert het merk 
nu van het internationale netwerk en het distributienetwerk van 
het moederbedrijf en beschikt het over meer middelen om het 
productassortiment te ontwikkelen.

De groep is sterk georganiseerd rond de afdelingen extrusie, 
ontwikkeling van bouwsystemen voor de bouwsector en precisie 
buizen voor de industrie. De groep ontwikkelt milieuvriendelijke 
energieoplossingen die bijdragen aan het verminderen van de CO2-
uitstoot en het verlagen van de milieu-impact van de activiteiten.

Het industriepark van de groep ligt in lijn met de ambities: 155 persen, 
39 anodisatiefabrieken, 24 coatinginstallaties, 21 matrijsfabrieken 
en 14 laslijnen, die samen een ongekende infrastructuur vormen.

Door zijn leidende positie kan de groep belangrijke schaalbezuinigingen 
realiseren op alle niveaus (bevoorrading, processen, commercieel 
management) die de klanten tegelijkertijd een reductie van de kosten, 
verhoging van de productiviteit en verbetering van de kwaliteit en de 
leveringstermijnen garanderen. Onze ingenieurs werken samen om 
onze klanten een expertise te bieden op het gebied van onderzoek 
en ontwikkeling die onovertroffen is in de wereld van het aluminium.

WICONA deelt een aantal belangrijke waarden met Sapa AS die de gezamenlijke cultuur 
versterken, zoals: de klant op de eerste plaats, verantwoordelijkheid, ondernemingszin, 
vertrouwen en samenwerking. 
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België 
Sapa Building Systems NV 
 
Industrielaan 17, 
Industriezone Kwakkel, zone C2, 
BE-8810 Lichtervelde 
Tél +32 (0)51 72 96 66 
Industriezone Roosveld 11, 
BE-3400 Landen 
Tel.: +32 (0)11 69 03 11

Nederland 
Bezoekadres: Alcoalaan 1  
NL-5151 RW Drunen 
Postadres: Postbus 75  
NL-5150 AB Drunen 
Tel. +31 416 38 6480

www.wicona.nl 
www.wicona.be 
www.wicona.fr


