
WICSLIDE
Aluminium schuiframen



Aluminium hefschuiframen

Het nieuwe WICSLIDE 160 hefschuifraam combineert uit-
stekende thermische isolatiewaarden met maximale func-
tionaliteit en esthetiek. Sobere lijnen, ergonomie, kwaliteit, 
veiligheid, gebruiksgemak en een vereenvoudigde productie 
zijn kenmerkend voor dit hefschuifraam. 

De zoektocht naar esthetiek heeft geleid tot harmonieuze en 
coherente schuiframen; de strakke, pure en sobere lijnen van 
het "eenvoudig design" benadrukken deze grote oppervlak-
ken. De sluitingen zijn perfect geïntegreerd in het raam waar-
door er geen uitstekende delen zijn in de open positie.
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1 l   Groupe scolaire Lucie Aubrac – Nanterre (92), Frankrijk 
Architect: Dietmar Feichtinger Architectes, Parijs (75) – Bedrijf: Plastalu, Ouges (21) Foto's: David 
Boureau 

2 l   Restaurant L’Océan  
Architect: Bureau & d’Achon – Bedrijf: GH – Foto: Xavier Benony

3 l   Groupe scolaire Lucie Aubrac – Nanterre (92), Frankrijk 
Architect: Dietmar Feichtinger Architectes, Parijs (75) – Bedrijf: Plastalu, Ouges (21) Foto's: David 
Boureau

4 I  Restaurant Tetedoie, Lyon, Frankrijk 
Architect: Agence BAC – Bedrijf: Thivillon – Foto: Studio Erick Saillet
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WICSLIDE 160 is geschikt voor de volgende toepassingen:
• Schuifraam met twee rails en twee beweegbare vleugels
• Schuifraam met één rail met vaste zijramen
• Schuifraam met twee rails en vier vleugels
• Verbindingsprofielen in combinatie met het 65 en 75 mm 

assortiment: ramen en deuren.

Toepassingen

Type F
Type A Type C Type D Type F

Type D
Type A Type C Type D Type F

Type C
Type A Type C Type D Type F

Type A
Type A Type C Type D Type F



WICSLIDE 160

Technische kenmerken

• 2- of 5-punts vergrendeling van de vleugel afhankelijk van de vleu-
gelhoogte

• Geheel van "glijdende" dichtingen of "borstels" op de centrale 
dichting

• Dichtheid van de centrale dichting is gegarandeerd door een on-
zichtbaar bevestigd pvc profiel met gecoextrudeerde dichtingen.

• Balgsysteem gemonteerd op de bovenzijde van de centrale dich-
ting om de dichtheid in elke positie te waarborgen

• Hoge slijtagevastheid door een rvs rail
• Uitstekende inbraakwering, klasse RC2 en RC2N
• Handgrepen gemonteerd op een vierkantstift van 10 mm.
• Versie met hoge thermische isolatie beschikbaar door toevoeging 

van isolatieprofielen

Opmerkelijke prestaties

Afmetingen
• B 3240 mm - H 3400 mm per vleugel met een maximum vleugel-

gewicht van 400 kg

Geluid
• Rw (C ; Ctr) = 40 (-1 ; -4) Db met dubbel glas
• Rw (C ; Ctr) = 41 (-2 ; -5) Db met driedubbel glas
• Frameafmetingen B 2650 mm x H 2500 mm
Warmte
• Uw: 1,6 W/m2.K, glas Ug: 1,2 W/m².K
• Uw < 1,1 W/m².K met UG = 0,6 W/m².K (driedubbel glas)
• Frameafmetingen B 4500 mm x H 2300 mm

Waterdichtheid
• A*4 – E*9A (750 Pa) – V*A3 
• Frameafmetingen 2 vleugels B 4000 mm x H 2500 mm 

Testrapport inbraakwering RC2 – RC2N – RC1N

Inbraakwering

1  - 2 I    Restaurant Tetedoie, Lyon, Frankrijk 
Architect: Agence BAC – Bedrijf: Thivillon – Foto: Studio Erick Saillet
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WICONA

WICSLIDE 160

DOC-0000918906 30.07.2013REV. A

Profilé d’ouvrant dans dormant
Sash profile in frame

 Coupe de principe
Construction section
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Doorsnede bij drempel

Verhoogde thermische en geluidsisolatie

Isolatie in de sponning 
PVC afdekking

Niet-versterkte centrale dichting
Blokkering van de vleugel

•  Verbeterde isolatie door thermische onderbreking van 40 mm
•  PVC goot en thermische bescherming
•  RVS rail voor een verhoogde levensduur en bestand tegen zware 
belastingen

•  Loopwagensysteem, max. belasting per vleugel 400 kg

•  Thermische onderbreking vleugel van 30 mm
•  PVC profiel met gecoëxtrudeerde dichtingen
•  Onzichtbaar geschroefd

•  Symmetrie van de aanzichten
•  Geschroefde PVC blokken, onderaan en zijdelings

WICONA

WICSLIDE 160

DOC-0000916196 09.07.2013REV. A

Capotage 3940004
Cover profile 3940004

Coupe de principe
Construction section



1 I  Zeppelin University – Foto: DR

1 I

WICSLIDE 160

Monorail

•  Maximum vullingsdikte vaste beglazing 47 mm
•  Drainage via PVC goot met thermische bescherming
• Gegroefde  afdekking in aluminium in de doorgangszone

WICONA R

WICSLIDE 160

DOC-0000885783

Centrale dichting vast en vleugel

•  PVC profiel met geëxtrudeerde dichtingen
•  Assemblage raam met rechte snede 
•  Plaatsen van het glas in het vaste gedeelte langs buiten

WICONA R
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2 I  Via Tosatto – Architect: Claudio Biancon, Italië
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Inbraakwering

•  Aanbrengen van isolatieprofielen rondom de vleugel

WICONA

WICSLIDE 160

DOC-0000918937 30.07.2013REV. A

RC 1N RC 2N RC 2

Profilé d’ouvrant dans dormant
Sash profile in frame

 Coupe de principe
Construction section

•  Plaatsen van een veiligheidsdichting in de sponning
•  Speciaal beslag
•  Anti-doorboorplaat voor het slot

WICONA

WICSLIDE 160

DOC-0000918937 30.07.2013REV. A

RC 1N RC 2N RC 2

Profilé d’ouvrant dans dormant
Sash profile in frame

 Coupe de principe
Construction section
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Hoge thermische isolatie Uw = 1,1 W/m²K

•  Centrale dichting schema C of F
•  Kunststofprofiel voor stolpsluiting
•  Aanbrengen van isolatieprofielen

Schaal 1/3 WICONA R
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WICSLIDE

DOC-0000884134  27.02.2014REV. A

Einbau Füllungssicherung, trocken 
Installation in�ll safeguard, dry

 Technische Information
Technical Information
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Einbau Füllungssicherung, trocken 
Installation in�ll safeguard, dry
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Verbinding met Wicline 65 en Wicstyle 65 
Door een koppelingssysteem (profielen/dichtingen) kunnen de 
ramen van de series WICLINE 65, WICSTYLE 65 en de ramen van 
de serie WICSLIDE 160. verticaal (middenstijl) worden verbonden. 

Verbinding met raam Wicline 75 en deur Wicstyle 75

Verbinding en aansluiting van ramen in rechte snede

Verbinding en aansluiting van ramen in rechte snede voor lengte > 
6,50 m (raadpleeg onze productievoorschriften)

WICSLIDE 160

Schaal 1/4
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1 I Privé-villa – Architect Roberto Orsanelli – Bedrijf: Intercom

2 I Via Tosatto – Architect: Claudio Biancon, Italië

WICONA

WICSLIDE 160

DOC-0000981763 08.09.2015REV. D

Connexion verticale à WICLINE 75, vitrage �xe
Connection to WICLINE 75, �xed glazing

 Coupe de principe
Construction section



Tekst
•  Tekst

Tekst
•  Tekst
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Accessoires vleugels

Gereedschap

Hefschuifsysteem

Vergrendelingsystemen

Afdichting boven: Balgsysteem 
(Wicona-patent) zorgt voor een per-
manente afdichting ongeacht de po-
sitie van de vleugel. 

Afdichting beneden: Een systeem 
van gevormde doppen zorgt voor 
een perfecte afdichting met de rvs 
rail, ongeacht de toepassing (vast 
of schuivend), waterdichtheid E*9A 
(750 Pa)

Betrouwbaarheid, productiviteit en duurzaamheid van het WICPRO-gereedschap.

Speciaal gereedschap, pers en cassettes voor de productie.

Het gereedschap, de pers en cassettes die nodig zijn voor de 
fabricage van structuren uit het WICONA-assortiment worden op 
maat gemaakt.

De WICPRO gereedschappen zijn perfect aangepast aan ons 
productassortiment, waardoor de fabricage eenvoudig wordt. Het 
gereedschap past precies bij uw behoeften en garandeert u een 
efficiënte en geoptimaliseerde productie.

Het WICPRO-gereedschap biedt de keuze uit 4 ponsmachines: 
meervoudige pons, enkelvoudige pons, handmatige pons en 
boormallen voor op maat gemaakte producten, cassettes enz.

WICPRO optimaliseert de gereedschapskosten.

Handgrepen: Een compleet assortiment handgrepen (met of zonder 
cilinder) voor alle toepassingen. 

Sluitplaat met nok: Sluitplaat ge-
integreerd in het (raam)kader, tot 5 
vergrendelpunten, extra accessoi-
res maken inbraakwerendheid RC2 
mogelijk.  

Gelijkliggende sluitplaat: Volledig 
geïntegreerd in (raam)kader en zon-
der uitstekende delen, voorkomt het 
ongewenst vasthaken van kleding. 

Loopwagens met geïntegreerde borstel: Het rolsysteem met een 
diameter van 44 mm in combinatie met de reinigingsborstel voor de 
rvs rail garandeert een soepele, stille en duurzame werking 



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 bou-
wprojecten. 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 
Tel: +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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