
WICLINE
Aluminium ramen



WICLINE: ramen en raamdeuren 
van de nieuwe generatie
De WICLINE ramen en raamdeuren zijn ontworpen om te 
voldoen aan de nieuwe generatie gebouwen met een lager 
energieverbruik en bieden hoge prestaties op het gebied van 
thermische - en geluidsisolatie en afmetingen.
De verschillende oplossingen (WICLINE 65 evo, WICLINE 
75evo en WICLINE 90SG) zijn onderling compatibel en ma-
ken veel verschillende toepassingen en thermische samen-
stellingen mogelijk om te voldoen aan de behoeften en ener-
gieprestaties van gebouwen.
Zo biedt WICLINE oplossingen met zichtbare of verborgen 

vleugel, verschillende opties op het gebied van drainage en 
verschillende thermische isolatieniveaus.
Bij het nieuwe assortiment evo-ramen zijn verborgen schar-
nieren mogelijk, evenals inbraak- en kogelwerende toepassin-
gen en grotere vleugelafmetingen met zichtbare scharnieren.
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1 l  Park Azur : Nieuw hoofdkantoor van het Centre National pour la Recherche 
Nucléaire (CNEN), Montrouge (92), Frankrijk 
Architect: Prat Gigou Ridgway – Bedrijf: Duval Metalu – Foto: Michel Denancé

2 l  Gebouwencomplex "Le Parc de Strasbourg", Brest (29), Frankrijk 
Architect: Collectif Architectes – Bedrijf: BRIT’ALU – Foto: Cyril Folliot

3 l  Park Azur : Nieuw hoofdkantoor van het Centre National pour la Recherche 
Nucléaire (CNEN), Montrouge (92), Frankrijk 
Architect: Prat Gigou Ridgway – Bedrijf: Duval Metalu – Foto: Michel Denancé

4 l   Campus Véolia Environnement Centre-Est, Jonage (69), Frankrijk 
Architect: Arte Charpentier Architectes (Jérôme Le Gall) – Foto: Géraldine Bruneel
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Oplossingen met zichtbare 
vleugel
De WICLINEevo met zichtbare vleugel biedt veel verschillende 
mogelijkheden in 65 en 75 mm.

De voordelen: het onvergelijkbare potentieel van de evo-
versie.
De verborgen of zichtbare scharnieren: puur design bij de 
eerste of ongekende prestaties bij de tweede, ontdek het 
hierna.
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Toepassingen met zichtbare vleugel
WICLINE 75 evo WICLINE 65 evo

Thermische isolatie*

Uw met Ug=1,1 W/m2K Dubbel glas 1,3 1,4

Uw met Ug=1 W/m2K Dubbel glas 1,3 1,3

Uw met Ug=0,6 W/m2K Driedubbel glas 0,9 1

Uw met Ug=0,5 W/m2K Driedubbel glas 0,9 0,9

Geluidsisolatie Rw (dB) tot 48 tot 48

Gewicht (kg) 200 200

Vast raam • •
Draairaam 
1 vleugel • •
Draairaam 
2 vleugels • •
Draai-kip 
1 vleugel • •
Stolpraam • •
Kip voor draai • •
Valraam • •
Samengesteld element • •
Draairaam 
met verlaagde drempel • •
Draai-kip en stolp met 
verlaagde drempel • •
Naar buiten draaiend raam 
met verlaagde drempel • •
Naar buitend draaiend 
raam   • •
Uitzetzakraam • •
Wentel / taatsraam • •
Brandweertoegang

Parallel schuif-kip • •
Draai-kip of  
draai gebogen of 
trapeziumvormig • •
Parallel  
uitzetraam

Pagina 7 Pagina 7

• Beschikbaar  –  *Raamafmetingen: B 1250 mm x H 1480 mm
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WICLINE evo, Zichtbare vleugel, 65 en 75 mm

Met een profieldiepte van 65 of 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 morgen. Het 
verborgen beslag geeft het geheel een mooi strak uitzicht.

WICLINE evo Zichtbare vleugel

Toepassingen

Vast
raam

Valraam Uitzet-
zakraam

Raamdeur 
1 en 2 vleugels met 

verlaagde dorpel

Stolpraam Dubbel open-
draaiend

raam

Draai-kipraam Gebogen
draai-kip-

raam

Trapezium-
vormig

draai-kipraam

Draairaam Naar buiten 
opengaand 

raam

 Samengestelde
elementen

Wentel-
raam

Taats-
raam

Vast
raam

Valraam Uitzet-
zakraam

Raamdeur 
1 en 2 vleugels met 

verlaagde dorpel

Stolpraam Dubbel open-
draaiend

raam

Draai-kipraam Gebogen
draai-kip-

raam

Trapezium-
vormig

draai-kipraam

Draairaam Naar buiten 
opengaand 

raam

 Samengestelde
elementen

Wentel-
raam

Taats-
raam

Vast
raam

Valraam Uitzet-
zakraam

Raamdeur 
1 en 2 vleugels met 

verlaagde dorpel

Stolpraam Dubbel open-
draaiend

raam

Draai-kipraam Gebogen
draai-kip-

raam

Trapezium-
vormig

draai-kipraam

Draairaam Naar buiten 
opengaand 

raam

 Samengestelde
elementen

Wentel-
raam

Taats-
raam

Vast
raam

Valraam Uitzet-
zakraam

Raamdeur 
1 en 2 vleugels met 

verlaagde dorpel

Stolpraam Dubbel open-
draaiend

raam

Draai-kipraam Gebogen
draai-kip-

raam

Trapezium-
vormig

draai-kipraam

Draairaam Naar buiten 
opengaand 

raam

 Samengestelde
elementen

Wentel-
raam

Taats-
raam

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 weerstand: klasse 4

Herhaald openen/sluiten: klasse 3 (20.000 cycli)

Draagvermogen van 
veiligheidsvoorzieningen:

voldaan

Bedieningskrachten: klasse 1

Inbraakveiligheid: klasse RC1N, RC2N, RC2, RC3

Kogelwering: klasse FB 4S, FB 4NS

Corrosieweerstand  
van het beslag:

klasse 5

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens ISO 9001

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens ISO 
14001

Testresultaten volgens de productnorm EN 14351-1

1 l  Spirig Pharma, Zwitserland – Architect: BFB AG – Bedrijf: Urs Marbet Metallbau AG 
Foto: DR

1 l

WICLINE 65 evo zichtbare vleugel



6

7

WICLINE evo, zichtbare vleugel, 65 en 75 mm

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

•  Gepatenteerde hoekverbindingtechnologie met injectietechniek 
en geleide lijmverdeling

•  Vullingsdikte: tot 59 mm
•  Tweecomponenten-middendichting voor een hoogwaardige 
dichting, gecoëxtrudeerd met EPDM-schuim, montage in 3 
varianten: 
- rondom lopende middendichting 
- met vormhoekstukken waarvoor geen verlijming nodig is 
- met gevulkaniseerde kaders

•  Optioneel: raam voor integratie in een vliesgevel
•  WICLINE 75 evo heeft een Minergie-P certificering in Zwitserland

Prestaties

•  Thermische isolatie 
Uw-waarde 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)

•  Maximale afmetingen: B 1700 mm x H 2500 mm
•  Geïntegreerde schokdemper in eindpositie
•  Onzichtbare, geïntegreerde krukbediening
•  Optioneel openingsbegrenzing

WICONA R

WICLINE 65

DOC-0000691986 COUPE HZ 1 VANTAIL

 11.07.2013REV. B
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Horizontale doorsnede, 1 vleugel – Schaal 1/2

Horizontale doorsnede, integratie in vliesgevel – Schaal 1/2

WICONA R

2.13/1

WICLINE 65

DOC-0000694037 INTEGRATION MR

 

11.07.2013REV. B
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Horizontale doorsnede, 2 vleugels – Schaal 1/2
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2 l Rathaus Denkendorf – Foto: DR



Oplossingen met verborgen 
vleugel
De WICLINE evo met verborgen vleugel is beschikbaar in 65 
en 75 mm. De WICLINE-oplossingen met verborgen vleugel 
zijn ideaal voor een perfecte integratie in de gevel en bieden 
een onmiskenbaar architectonisch voordeel.
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Tekst
•  Tekst

Tekst
•  Tekst

Toepassingen met verborgen vleugel
WICLINE 75 evo WICLINE 65 evo

WICLINE 90 SG 
Structural glazing

Thermische-isolatie*

Uw met Ug=1,1 W/m2K Dubbel glas 1,4 1,4

Uw met Ug=1 W/m2K Dubbel glas 1,3 1,3

Uw met Ug=0,6 W/m2K Driedubbel glas 1 1

Uw met Ug=0,5 W/m2K Driedubbel glas 0,9 0,92

Geluidsisolatie Rw (dB) tot 45 tot 45

Gewicht (kg) 130 130

Vastraam • •
Draairaam 
1 vleugel • •
Draai 
2 vleugels • •
Draai kip 
1 vleugel • •
Stolpraam • •
Kip voor draai • •
Valraam • •
Samengesteld element • •
Draairaam met verlaagde 
drempel

Draai-kip en stolp met 
verlaagde drempel

Naar buiten draaiend raam 
met verlaagde drempel

Naar buiten draaiend raam
  

Uitzetzakraam •
Wentel / taatsraam

Brandweertoegang

Paralellel schuif-kip

Draai-kip of draai  
gebogen of 
trapeziumvormig

Parallel uitzetraam •

Pagina 10 Pagina 10 Pagina 18

• Beschikbaar  –  *Raamafmetingen: B 1250 mm x H 1480 mm
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WICLINE evo, verborgen vleugel, 65 en 75 mm

Het WICLINE evo aluminium raamsysteem met de optie "verbor-
gen vleugel" is uitgerust met een glaslijst, die rechtstreeks op de 
thermische onderbreking wordt bevestigd. Het systeem wordt dus 
gekenmerkt door een extreem kleine verhoging van het frame, uit-
stekende thermische waarden en een vlak profielontwerp aan de 
buitenkant.

Door de verbetering van de verhouding tussen het frame en het 
beglaasde oppervlak kunnen zeer goede Uw-waarden, een betere 
lichtdoorlating en een panoramisch uitzicht worden bereikt.

WICLINE evo Verborgen vleugel

Vast
raam

Val-
raam 

Châssis 
à l’italienne

Raamdeur 
1 en 2 vleugels met

verlaagde dorpel

Stolp-
raam 

Draaikip-
raam

Draai-
raam 

Châssis 
à l’anglaise

Dubbel 
opendraaiend

raam 

Accès 
pompiers

Samengestelde
elementen

Châssis 
à projection

Vast
raam

Val-
raam 

Châssis 
à l’italienne

Raamdeur 
1 en 2 vleugels met

verlaagde dorpel

Stolp-
raam 

Draaikip-
raam

Draai-
raam 

Châssis 
à l’anglaise

Dubbel 
opendraaiend

raam 

Accès 
pompiers

Samengestelde
elementen

Châssis 
à projection

Vast
raam

Val-
raam 

Châssis 
à l’italienne

Raamdeur 
1 en 2 vleugels met

verlaagde dorpel

Stolp-
raam 

Draaikip-
raam

Draai-
raam 

Châssis 
à l’anglaise

Dubbel 
opendraaiend

raam 

Accès 
pompiers

Samengestelde
elementen

Châssis 
à projection

Vast
raam

Val-
raam 

Châssis 
à l’italienne

Raamdeur 
1 en 2 vleugels met

verlaagde dorpel

Stolp-
raam 

Draaikip-
raam

Draai-
raam 

Châssis 
à l’anglaise

Dubbel 
opendraaiend

raam 

Accès 
pompiers

Samengestelde
elementen

Châssis 
à projection

Vast
raam

Val-
raam 

Châssis 
à l’italienne

Raamdeur 
1 en 2 vleugels met

verlaagde dorpel

Stolp-
raam 

Draaikip-
raam

Draai-
raam 

Châssis 
à l’anglaise

Dubbel 
opendraaiend

raam 

Accès 
pompiers

Samengestelde
elementen

Châssis 
à projection

Vast
raam

Val-
raam 

Châssis 
à l’italienne

Raamdeur 
1 en 2 vleugels met

verlaagde dorpel

Stolp-
raam 

Draaikip-
raam

Draai-
raam 

Châssis 
à l’anglaise

Dubbel 
opendraaiend

raam 

Accès 
pompiers

Samengestelde
elementen

Châssis 
à projection

Vast
raam

Val-
raam 

Châssis 
à l’italienne

Raamdeur 
1 en 2 vleugels met

verlaagde dorpel

Stolp-
raam 

Draaikip-
raam

Draai-
raam 

Châssis 
à l’anglaise

Dubbel 
opendraaiend

raam 

Accès 
pompiers

Samengestelde
elementen

Châssis 
à projection

Vast
raam

Val-
raam 

Châssis 
à l’italienne

Raamdeur 
1 en 2 vleugels met

verlaagde dorpel

Stolp-
raam 

Draaikip-
raam

Draai-
raam 

Châssis 
à l’anglaise

Dubbel 
opendraaiend

raam 

Accès 
pompiers

Samengestelde
elementen

Châssis 
à projection

Toepassingen

Luchtdichtheid: klasse 4 (A*4)

Waterdichtheid: klasse E1200 (E*E1200)

Weerstand tegen windbelasting: klasse C5/B5 (V*C5/B5)

Schokweerstand klasse 3

Mechanische weerstand: klasse 4

Herhaald openen/sluiten: klasse 2 (10.000 cycli)

Draagvermogen van 
veiligheidsvoorzieningen:

voldaan

Bedieningskrachten: klasse 1

Inbraakveiligheid: klasse RC1N, RC2N, RC2, RC3

Corrosieweerstand  
van het beslag:

klasse 5

Kwaliteitsmanagement: Gecertificeerd volgens ISO 9001

Milieumanagement: Gecertificeerd volgens ISO 
14001

Testresultaten volgens de productnorm EN 14351-1

1 l

WICLINE 65 evo verborgen vleugel
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WICLINE 65 evo verborgen vleugel

WICONA R

WICLINE 65

DOC-0000694321 COUPE HZ 1 VTL OC
 11.07.2013REV. B
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27

Horizontale doorsnede, 1 vleugel – Schaal 1/2

WICONA R

WICLINE 65

DOC-0000701985 COUPE HZ 2 VTX BATT INT OC

 11.07.2013REV. B

26
75

26
75

17
27

5
55

17

55
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76

6

2727

Horizontale doorsnede, 2 vleugels geïntegreerd – Schaal 1/2

WICONA R

WICLINE 65

DOC-0000702219 DORMANT INTEFRATION MR  
11.07.2013

REV. B

26 26
75

175
55

10

23
3

5
16

664
44

27

Horizontale doorsnede, integratie in vliesgevel – Schaal 1/2

Horizontale doorsnede, inbraakwering – Schaal 1/2

1 l  Europaallee, Zwitserland  
Architect: KCAP Architects and Planners 
Bedrijf: Aepli Metallbau en Geilinger Fenster und Fassaden AG – Foto: DR

2 l  EnBW City, Duitsland 
Architect: RKW Rhode Kellermann Wawrosky 
Bedrijf: Dodel Metallbau GmbH – Foto: DR

3 l  Autogrill Kostner, Italië 
Architect: Studio di Architettura MAIR & DORFMANN 
Bedrijf: Vitralux Srl – Foto: DR

3 l
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Technologisch onderscheid
WICONA onderscheidt zich onmiskenbaar dankzij de  
ontwikkelde technologie in de ontworpen productseries.

De WICLINE constructies halen ongeëvenaarde kogel- en  
inbraakwerende prestaties met de niveaus FB4 NS en RC3. 
De evo-versie gebruikt een scharnier- en sluitsysteem dat ui-
termate effectief, hoogwaardig en economisch is.

WICLINE is een modulair systeem:
•  Eén structuur voor alle toepassingen met identieke com-

ponenten: hoekstukken van de series 65 en 75 op de half- 
schalen aan de binnen- en buitenzijde, evenals bij de 
WICSTYLE evo deuren.

•  Een identiek plaatsingsprincipe voor alle toepassingen: een 
vereenvoudigde aanpassing en wijziging voor alle ontwikke-
lingen en technische vereisten.

WICONA maakt het verschil door technologische vooruitgang:
efficiëntie, flexibiliteit, winstgevendheid, betrouwbaarheid, 
aanpasbaarheid, eenvoud.

1 l



WICLINE – Beslag

Het beslag

• Zichtbare of verborgen scharnieren
•  Nieuwe handgreep, rozetloos, zuiver design aangepast aan de 
architectuurvereisten

• Dichtingen met nauwkeurige en verzorgde afwerking
• Identiek beslag voor WICLINE evo 65 en 75 mm
•  Scharnieren: 160 kg, 200 kg en 300 kg op aanvraag. Uitzicht 
identiek voor alle de drie versies.

•  Montage met het Direct Positioning System (DPS)
•  Geen bewerking van de beslaggroef dankzij de frontale plaatsing
•  Opening van verborgen scharnier tot 105°
•  Corrosiebestendigheid: klasse 5
•  Dienst na verkoop en onderhoud

Productie

•  Drie montageopties voor de middendichting:
-  Rondom lopende dichting
-  Vormhoekstukken
-  Gevulkaniseerde kaders

•  Voorgemonteerde scharnieren (tijdbesparing)
•  Opliggende plaatsing met DPS: geen bewerking van de groef

Extra mogelijkheden

•  Raamdeur naar binnen- en naar buitendraaiend
•   Inbraakwerend tot RC 3
•  Kogelwerend tot FB4
•  Beschikbaar in twee modules: 65 en 75 mm

De evo-versie

1 l

2 l

2 l

3 l

1 l  Spirig Pharma, Zwitserland 
Architect: BFB AG – Bedrijf: Urs Marbet Metallbau AG – Foto: DR

2-3 l Foto: DR WICONA
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Gebouwbeveiliging en persoonlijke veiligheid 
Inbraakwerende ramen

Prestaties

•  Inbraakwerendheid volgens de norm EN 1627: De in-
braakwerendheidsnorm, 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. deze zijn niet identiek  
aan de vroegere klassen WK1 tot WK3, omdat de testve-
reisten gewijzigd zijn.

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

•  Inbraakwerendheid volgens de norm  
EN 1627/classificaties:

WICLINE 65 evo / 75 evo draai, 
draai-kip, val, kip voor draai, stolpraam
Maximale afmetingen:  
B 1700 mm x H 2500 mm

RC1N, RC2N,  
RC2, RC3

evo 75 zichtbare vleugel inbraakwerend – Schaal 1/2

evo 75 zichtbare vleugel inbraakwerend – Schaal 1/2

WICLINE evo – Veiligheid

1 l  Foto : DR
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Persoonlijke veiligheid en gebouwbeveiliging 
Kogelwerende ramen

Bij meerdere WICLINE-raamprofielcombinaties wordt door een 
uitbreiding met speciale aluminium voorzetprofielen eenvoudig 
voldaan aan de vereisten voor kogelwerendheid.

Prestaties

• Kogelwerendheid volgens de norm EN 1522:

 -  In heel Europa worden de materiaaleisen voor de kogelwerend-
heid van ramen geregeld door de norm EN 1522. De nieuwe 
WICLINE 65 evo en WICLINE 75 evo raamseries met eenvoudi-
ge 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 
inbraakwering 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 raamband.

•  Combineerbare WICONA-productseries in kogelwering klas-
se 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, kip-voor-draai, 
stolpraam

FB4 S/FB4 NS

evo 65 zichtbare vleugel kogelwerend – Schaal 1/2

FD

118

85

71

FD
75

evo 75 zichtbare vleugel kogelwerend – Schaal 1/2

2 l  Foto : DR
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WICLINE – Ventilatievleugel

1 l

Ventilatievleugels
De ventilatievleugel is bestemd voor vaste gevels en vaste 
bandramen en voldoet aan de vereisten voor smalle en hoge 
openingselementen. De WICLINE 75evo ventilatievleugel zorgt 
voor een economische en aanpasbare ventilatie waardoor u 

kunt genieten van een betere binnenluchtkwaliteit. Hij draagt 
eveneens bij aan het onderbreken van de monotonie van 
gevels met een vast frame door een innovatief visueel ritme 
toe te voegen.

1 l



WICLINE 75evo

De aluminium ventilatievleugel maakt het ventileren van het gebouw 
mogelijk en wordt handmatig of gemotoriseerd bediend.

•  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 superieure isolatie en dichtheid
•   Raamprofiel voor integratie in een vliesgevel of in een raam

Prestaties

• Uw tot1,2 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

Maximale afmetingen: B 180 mm x H 3000 mm 
of B 250 mm x H 3000 mm

Optioneel: openingsbegrenzing
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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

Testresultaten volgens de productnorm EN 14351-1

1 l  Eastgate Bürogebäude, Duitsland 
Architect: GATERMANN+SCHOSSIG Architekten – Bedrijf: Ferger Metallbau GmbH 
Foto: DR

2 - 3 l  Foto: DR WICONA

3 l

2 l

WICLINE 75 evo – Ventilatievleugel 250 mm

WICLINE 75 evo – Ventilatievleugel 180 mm



Varianten

WICLINE biedt u ook speciale constructies waarmee u kunt voldoen aan de meest extreme eisen op het gebied van 
esthetiek, milieu, ontwerp en technologie.
Ontdek ze hierna.

Verborgen vleugel, geïntegreerd glas voor vlakke gevel

WICLINE 90SG

Als onmisbare aanvulling op de WICTEC 50SG vliesgevel wordt het 
frame van de WICLINE 90SG harmonieus in de gevel geïntegreerd.

Hierdoor kunnen grote glazen oppervlakken worden gecreëerd 
zonder esthetische onderbreking en kan voldoende ventilatie wor-
den gegarandeerd.

De vlakke gevel met structurele beglazing WICTEC 50SG bevat het 
frame met verborgen vleugel WICLINE 90SG
•  Verborgen uitzetzakvleugel of parallel openende vleugel
•  Gemotoriseerde opening beschikbaar voor beide toepassingen
•  Bouwdiepte van 189 mm
•  Ucw-waarde 1,2W/m²K met driedubbel glas



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  
interactieve 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  
laten opnemen in het WICONA Finder platform. Zo komen hun  
projecten tot hun recht en zijn ze zichtbaar voor andere  
bouwprofessionals.

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

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

Naast het assortiment van constructiesystemen, onderscheidt  
WICONA 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. 
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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
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