
WICSTYLE

Aluminium deuren



WICSTYLE: 
Ontvangen zoals het hoort

"Je hebt maar één kans om een goede indruk te  
maken." Bij gebouwen valt die eer te beurt aan de ingangsdeur.  
WICONA-deuren voldoen aan alle vereisten voor gezond-
heidscentra, culturele centra, sportinstellingen, scholen,  

kantoorgebouwen enz. Nieuwbouw of renovatie, het 
brede aanbod van technisch uitgekiende deuren van  
WICONA vormt al decennialang het paradepaardje van het 
merk.
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Belangrijke criteria

Veiligheid van goederen en personen:

De inbraakwerende oplossingen hebben een certificering tot klasse 
RC3 en de kogelwerende tot klasse FB4.
De uitvoering met vingerbeveiliging is perfect geschikt voor school-
gebouwen.

Gebruiksgemak en toegankelijkheid:

Door de thermische isolatie van 0,8 W/(m²K) kunnen de deuren 
worden gebruikt in passiefhuizen. Daarnaast is de geluidsisola-
tie 43 dB. Het hele assortiment is uitgerust met oplossingen voor  
personen met een beperkte mobiliteit en kan worden uitgerust met 
gemotoriseerde systemen en toegangscontrolesystemen.

Design en esthetiek:

Er zijn meerdere ontwerpen beschikbaar. Er zijn zeer grote vleugel- 
afmetingen mogelijk, tot 2,60 m. Het beslag kan worden gelakt, 
maar is ook beschikbaar in een rvs versie voor een luxe afwerking. 
Tot slot is een volledig vlakke afwerking mogelijk door verborgen 
scharnieren.

Geoptimaliseerde productie, veilige prestaties: 

De hele productie kan worden uitgevoerd met een bewerkings-
centrum of met pneumatisch gereedschap. Een uniek plaatsings- 
systeem voor de sloten en scharnieren maakt een ultrasnelle 
montage mogelijk. Alle afwerkingsonderdelen zorgen samen voor 
een perfecte dichtheid. De CE-markering is beschikbaar voor alle  
toepassingen en testen van 500.000 cycli certificeren meerdere 
configuraties.

De ingangsdeur is een bepalend element van een gebouw. Geen enkel ander structureel element moet zoveel tegenstellingen in zich 
verenigen.

Voor het inkomsas van een kantoorgebouw of een hotel, voor de brandwerende deur in een ziekenhuis, voor de nooduitgang van een 
school, voor de eenvoudige toegangsdeur van een fabriek of zelfs de inkom van een villa, voor de vouwdeur van een terras van een restau-
rant – wat de configuratie ook is, de aluminium deursystemen WICSTYLE bieden de juiste oplossing. Met een evolutionair technologisch 
concept biedt het assortiment een technische en esthetische oplossing voor alle gevallen.

Toepassingen

Alle beschikbare 
configuraties 

Maximale prestaties

Inbraak- en kogelwerendheid

Geoptimaliseerd  
productieproces

Het volledige beslag is getest 
en goedgekeurd door onze 
ontwikkelingsteams: gegaran-
deerde prestaties! 

WICSTYLE – in één oogopslag
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WICSTYLE
65 evo

WICSTYLE
75 evo

WICSLIDE 
FD 75

Veiligheid van goederen en personen

Inbraakwerendheid RC3 RC3 -

Kogelwerendheid FB4 FB4 -

Brandveiligheid - - -

Nooduitgang EN 179/EN 1125 • • -

Vingerbescherming • • -

Gebruiksgemak en toegankelijkheid

Thermische isolatie W/(m²K) 1,6 met Ug 1,1 1,6 met Ug 1,1 1.7 met Ug 1,1

Geluidsisolatie: (dB) 43 43 -

Toegankelijkheid beperkte mobiliteit • • -

Bedieningskrachten Klasse 2 Klasse 2 Klasse 1

Veel verkeer - - -

Testcycli 500.000 500.000 25000

Design en esthetiek

Paneeldeur • • -

Verborgen scharnieren • • -

Maximale afmetingen/vleugel B x H 1400 x 2520 1400 x 2520 1200 x 3000

Maximale prestaties

Luchtdichtheid Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4

Waterdichtheid Klasse 7A Klasse 7A Klasse 8A

Weerstand tegen windbelasting Klasse C2 Klasse C2 Klasse C3

Glasdikte (mm) 50 60 60

Gewicht per vleugel (kg) 400 400 150

Soorten opening

Naar buiten draaiend • • •

Naar binnen draaiend • • •

Een richting - - -

Vingerbeveiliging • • -

Pendeldeur (Doorslaande deur) - - -

Halve pendeldeur (trekken-duwen) • • -

Vouwdeur - - •

Productieproces

Frontaal plaatsen van de sloten • • -

Rondlopende vleugel • • •

Vleugel met plint • • -

Opbouw scharnier • • -

Klemscharnier • - •

Geschroefde scharnier • • -



Gegarandeerde prestaties

Regelbaar scharnier 3 delig
volledig rvs 200 kg per vleugel

Regelbaar scharnier 3 delig
150 kg per vleugel

Onzichtbaar scharnier
250 kg per vleugel

Innovatie

In tegenstelling tot het merendeel van de concurrentie op de markt garandeert de aluminium WICSTYLE-deur een volle-
dige onderbreking van de koudebrug. De klemscharnieren komen absoluut niet in contact met de buitenschaal. Het slot 
is eveneens volledig geïsoleerd dankzij het gebruik van een isolerende pasplaat.

Foto: DR WICONA

Gecertificeerde systemen van "hoge kwaliteit"

Elk gebouw is uniek. Elke deur moet voldoen aan zeer specifieke 
gebruikseisen. WICONA is zich hiervan bewust en biedt een as-
sortiment aan dat zich zeer nauwkeurig kan aanpassen aan elke 
configuratie.

Handgrepen, scharnieren en sluitingen: al deze accessoires vormen 
een integraal onderdeel van ons aanbod. Ze zijn ontwikkeld en spe-
cifiek getest om perfect te voldoen aan de prestatie- en kwaliteitsei-
sen van WICONA.

Naast het standaard aanbod van lakbaar beslag, hebben we ook 
een assortiment rvs handgrepen dat past bij de instelbare rvs schar-
nieren, voor een luxe afwerking.

Aangezien veiligheid een sleutelelement is, kunnen aluminium 
WICSTYLE- deuren naar keuze worden uitgerust met noodsluit- of 
openingssystemen, inbraakwerendheids- of kogelwerendheids-
systemen, die zijn getest en gevalideerd volgens de meest strikte 
normen.

 � 1- en 3-puntssluitingen
 � Elektrische schootplaten
 � Geïntegreerde of opliggende deurdrangers
 � Paniekdeur

WICSTYLE-deuren kunnen naar keuze worden uitgerust met draaisystemen passend bij de configuratie van de werf:

 �  Klemscharnieren 2 delig, 
regelbaar

 �  Schroefbare scharnieren 2 
en 3 delig, regelbaar

 �  Opbouwscharnieren 2 en 3 
delig, regelbaar

 � Verborgen scharnieren
 � Scharnieren 2 en 3 delig, rvs
 �  Vloerpotten
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De productie en het plaatsen zijn belangrijke stappen. De maxi-
male prestaties van het geproduceerde element als het eenmaal 
is geïnstalleerd, worden gegarandeerd door zorgvuldig uitgevoerde 
stappen: 

 � perfect zagen 
 � nauwkeurig monteren, 
 � verzorgd assembleren, 
 � zorgvuldig plaatsen.

Omdat we ons bewust zijn van het belang van deze stappen, 
ontwikkelen, testen en verkopen we plaatsingsgereedschap en - 
accessoires die voldoen aan de eisen die we beogen:

 � krachtig en robuust pneumatisch gereedschap voor elke serie, 
geleverd met een gebruiksaanwijzing en voldaan aan de werk-
veiligheidsnormen;

 � kwalitatief, betrouwbaar en perfect geschikt handgereedschap

 � geteste onderhoudsproducten om de levensduur van de inves-
teringen van de plaatsingshulpmiddelen te garanderen.

De efficiëntie van het productieproces is grotendeels gelieerd aan 
een verbetering van de kwaliteitsstandaarden.

De prestaties vereisen aangepaste professionele gereedschappen. 
Om te helpen bij het optimaliseren van de processen in de produc-
tie-eenheden van onze partners, hebben we met hen samenge-
werkt en de stromen en taken bestudeerd.

Het gereedschap dat wij verkopen voor de werkplaats, is voortge-
komen uit deze samenwerking, de ervaring van onze partners en de 
expertise van onze leveranciers.

De voordelen zijn onmiskenbaar: minder kosten, geoptimaliseerde 
fabricagetijden en een volledig gecontroleerd productieproces.

Een werkplaats die is uitgerust voor een optimale productie en gro-
tere winstgevendheid!

Foto's: DR WICONA

Een geoptimaliseerde productie



De draaideuren uit het WICSTYLE-assortiment zijn perfect 
ontworpen en kunnen worden aangepast aan veel verschil-
lende configuraties. Het uitrustingsniveau kan worden aange-
past waardoor de deuren voldoen aan zeer diverse estheti-
sche en functionele vereisten.

Door de vele opties kan die zo belangrijke eerste indruk wor-
den gewekt, het eerste fysieke contact tussen de bezoeker en 
het gebouw, waarbij tegelijkertijd aan de eisen die inherent zijn 
aan de bestemming van het gebouw wordt voldaan : één of 
twee vleugels, naar binnen draaiend of naar buiten draaiend, 
vingerbeveiliging, paniekdeur enz. 

Draaideuren



De WICSTYLE-draaideuren kunnen perfect worden gecombi-
neerd met WICLINE en de WICTEC vliesgevels, waardoor de 
gevel één esthetisch geheel vormt.

ABB Arena, Zweden
Architect: Sweco FFNS – Foto: DR WICONA
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De WICSTYLE evo-versie, de laatste aanwinst van WICONA, profi-
teert van alle expertise van het ontwikkelingscentrum in Bellenberg. 

Up-to-date op het gebied van thermische isolatie en fysieke ken-
merken, technische prestaties en een breed toepassingsgebied. Dit 
maakt de WICSTYLE evo-versie tot de ideale oplossing voor alle 
huidige en toekomstige ontwerpeisen, voor nieuwe gebouwen en 
bij renovaties. De WICSTYLE evo aluminium deuren zijn ontwikkeld 
voor openbare gebouwen. Of ze nu één of twee vleugels hebben, 
naar binnen draaiend of naar buiten draaiend zijn, ze kunnen ook 
automatisch worden gemaakt. Een halve pendeldeur (trekken - du-
wen) is ideaal voor de ingangshal van gebouwen of winkels, en is 
ook verkrijgbaar.

Toegang voor personen met een beperking wordt mogelijk gemaakt 
door een platte drempel waarvan de duurzaamheid is getest in onze 
laboratoria op een speciaal hiervoor door onze ingenieurs ontwik-
kelde testbank.

De WICSTYLE evo-deuren kunnen ook worden gebruikt voor nood-
uitgangen.

Ze zijn beschikbaar in 2 versies, 65 en 75, en zijn ontwikkeld om te 
voldoen aan de hoogste eisen:

Op warmte-isolatieniveau bereiken ze het niveau van het  
PassivHaus-label. De WICSTYLE evo-deuren zijn de eerste deuren 
die een totale onderbreking van de koudebrug garanderen bij het 
geïntegreerde beslag.
 
Ze zijn beschikbaar in grote afmetingen en zijn ontwikkeld voor zwa-
re vulling, waaronder driedubbel, hoogwaardig glas: warmte-isole-
rend of blinderend.

Foto: DR WICONA

  Draaideuren met rondlopende vleugel of plint 
WICSTYLE 65/75 evo
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Technische kenmerken

Constructiebeschrijving:

 � Goed geïsoleerd meerkamersysteem met symmetrische 
opbouw

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

 � Met WICLINE evo-ramen gecombineerde vaste of te ope-
nen bovenlichten en zijlichten

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

Beslag:

 � Geschroefde scharnieren
 � Opbouwscharnier
 � Verborgen scharnieren
 � Max. afmetingen: B = 1400 mm x H = 2520 mm
 � Max. vleugelgewicht: tot 200 kg, voor kogelwering met 
bijkomende scharnieren tot 400 kg

Andere uitvoeringen:

 � Pendeldeur
 � Paniekdeuren
 � Inbraakveiligheid in de klassen RC1 tot RC3
 � Kogelwerendheid klasse FB4

Alle configuraties uit de WICSTYLE 65 en 75 evo aluminium deurse-
ries zijn compatibel met de andere WICONA-series. De integratie 
met de WICTEC en WICLINE series is totaal. Zo zijn de aansla-
gen, afdekkingen, maar ook de dichtingen, hoekstukken en andere 
basiselementen hetzelfde. Hierdoor vormen ontwerpen visueel een 
eenheid, en is door deze homogene oplossingen een optimalisa-
tie van de voorraad en de productietijd mogelijk. Door de volledige 
vleugel kan snijverlies worden beperkt, terwijl met de drempelopties 
alle weersinvloeden buiten gehouden worden.

Testresultaten volgens de productnorm EN 14351-1

Luchtdichtheid: Tot aan klasse 4 (A*4)

Waterdichtheid: Tot 7A (E*7A)

Weerstand tegen windbelas-
ting:

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

Schokweerstand: klasse 1

Inbraakveiligheid: klasse RC1N, RC2N, RC2, RC3

Kogelwerendheid: klasse FB4

Horizontale doorsnede WICSTYLE 75 evo

Integratie in frame en gevel



Foto: DR WICONA

Foto: DR WICONA

  Draaideuren vingerbeveiliging 
WICSTYLE 65/75 evo

Scholen, crèches en ziekenhuizen ontvangen een gevoelig publiek: 
jonge kinderen, ouderen of zieken. Bij deuren is het risico op het 
klem komen te zitten van vingers aanzienlijk.

De versie met vingerbeveiliging van de WICSTYLE evo aluminium 
deur is specifiek ontworpen om alle mogelijke risico's te voorko-
men.

Zo bedekt de gebruikte technologie letterlijk elke mogelijke beklem-
mingzone, tussen de stijl en de vleugel en bij de middenstijl in het 
geval van een deur met 2 vleugels. 

De ruimte bij de verbindingen is voldoende om de vingers er langs 
te laten gaan, wat de positie van de 2 vleugels ook is. Deze ruimte 
wordt afgedicht door een dubbele barrière van speciaal ontwikkelde 
dichtingen zodat de prestaties goed blijven en het gebruik volledig 
veilig is.
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Integratie in raam en gevel

De versie met vingerbeveiliging is ontwikkeld op basis van de 
WICSTYLE evo aluminium deurtechnologie en is beschikbaar als 
module van 65 en 75 mm. De deuren zijn volledig compatibel met 
de andere oplossingen. Door de gemeenschappelijke uitrusting en 
productiegereedschappen hoeft u geen grotere voorraad aan te 
houden en verliest u geen fabricagetijd.

Voor de vingerbeveiligingsfunctie, die gegarandeerd wordt door het 
toevoegen van speciale dichtingen, zijn verder geen aanvullende 
elementen nodig. De productiegereedschappen en -methodes zijn 
onveranderd. Net zoals bij alle opties uit het WICSTYLE-assorti-
ment kan de deur in de WICTEC-gevel geïntegreerd worden met 
behulp van een integratieprofiel.

De integratie met de WICTEC en WICLINE series is perfect.

Technische kenmerken

Constructiebeschrijving:

 � De vingerbeveiliging wordt aan de scharnierzijde gewaar-
borgd door een speciale afdichting. Er zijn geen andere 
componenten vereist. 

 � Er wordt voldaan aan de vereisten van DIN 18650 (veilig-
heidsafstand > 25 mm). 

 � Goed geïsoleerd meerkamersysteem met symmetrische 
opbouw 

 � Voor aanslagdeuren met één of twee vleugels
 � Voor naar binnen- en naar buiten draaiende deuren
 � Voor glas of panelen met vullingsdiktes van: 6 mm tot 60 
mm

 � Verschillende drempelprofielen met of zonder thermische 
onderbreking, ook barrièrevrij

 � Met WICLINE 65 en 75 evo ramen gecombineerde vaste 
of te openen bovenlichten en zijlichten

Beslag:

 � Geschroefde scharnieren
 � Maximale vleugelafmetingen: 1400 mm x 2520 mm
 � Maximaal vleugelgewicht: tot 200 kg

Andere uitvoeringen:

 � Integratie door speciaal profiel in de WICTEC-gevel

Testresultaten volgens de norm EN 14351-1

Luchtdichtheid: Klasse 2

Waterdichtheid: Klasse 6A

Weerstand tegen windbelas-
ting:

Klasse C2

Schokweerstand: Klasse 1

Mechanische weerstand: Klasse 3

Herhaald openen / sluiten: Klasse 7 
500.000 cycli

Bedieningskrachten: Klasse 2

Horizontale doorsnede van WICSTYLE 75 evo vingerbeveiliging



Veiligheidsdeuren

De beveiliging van gebouwen, de personen die ze gebruiken 
en de goederen die zich erin bevinden, is een van de grote 
dagelijkse zorgen van elke eigenaar en gebruiker.

Dit moet op een algemene en samenhangende manier wor-
den gegarandeerd voor de gehele aluminium constructie. De 
WICONA aluminium assortimenten voor deuren, ramen en 
vliesgevels geven blijk aan deze benadering. Ze bieden al-

lemaal een inbraakwerende versie. Bovendien kunnen ze zo 
worden uitgerust dat ze ook kogelwerend zijn.
Net zoals alle oplossingen van de aluminium deurenserie 
WICSTYLE, kunnen de "veiligheidsdeuren", naar wens wor-
den uitgevoerd in veel verschillende configuraties. Het uitrus-
tingsniveau kan worden aangepast, waardoor de deuren vol-
doen aan zeer diverse esthetische en functionele vereisten. 
Het design hoeft niet te veranderen voor de veiligheid.



Foto: DR WICONA

Ontdek de inbraakwerende, kogelwerende en brandwe-
rende deuren, vingerbeveiliging, paniekdeuren enz. De  
WICSTYLE-veiligheidsdeuren kunnen perfect worden  
geïntegreerd in de structuur: WICTEC-vliesgevel of  
WICLINE-frame.
Onze technologie wacht op uw ideeën!
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Foto: DR WICONA

Foto: DR WICONA

Alle onderzoeken tonen aan dat inbrekers voornamelijk binnendrin-
gen in een gebouw door het forceren van ramen en deuren of door 
de beglazing te breken.

Alleen een intelligente combinatie van profielen, beglazing en ver-
grendelingssystemen kan een werkelijke en duurzame bescherming 
tegen inbraak garanderen. 

De strijd tegen inbraak is een grote zorg van gebruikers en dus een 
belangrijk onderdeel van onze oplossingen.

Afhankelijk van het vereiste beveiligingsniveau, kunnen WICSTYLE 
evo aluminium deuren zo worden aangepast dat ze verschillende 
inbraakwerendniveaus bieden zonder dat het uiterlijk verandert. 

De deuren zijn in alle configuraties beschikbaar als module van 65 
en 75 mm en de thermische prestaties en afmetingen van deze 
versie passen zich aan aan de eisen van alle gebouwen.

  Veiligheid, een essentieel onderdeel 
WICSTYLE 65/75 evo inbraakwerendheid
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Integratie in raam en gevel

Foto: DR WICONA

WICSTYLE 75 evo RC2

Technische kenmerken

Inbraakwerendheid volgens de norm EN 1627:

 � De inbraakwerendheidsnorm, 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 WICONA deurseries:

 � De nieuwe WICSTYLE 65 evo en WICSTYLE 75 evo 
deurseries werden gekeurd volgens de nieuwe norm EN 
1627. Ze kunnen daarom overeenkomstig de actuele 
eisen worden gemarkeerd en geplaatst.

Inbraakwerendheid volgens de norm EN 1627/ 
classificaties:

 � WICSTYLE 65 evo RC1N, RC2N, RC2, RC3
 � WICSTYLE 75 evo RC1N, RC2N, RC2, RC3

 � Deuren voldoen aan de Europese normen EN 179 of EN 
1125 

 � Veel verschillende soorten sloten, krukken en drukstangen
 � Deuren met 1 of 2 vleugels
 � Combinatie mogelijk met inbraakwerende oplossingen van 
klasse RC1 en RC2

Testresultaten volgens de productnorm EN 14351-1

Zie de classificaties van de betreffende WICSTYLE evo series.

De WICSTYLE evo deuren beschikken, afhankelijk van de geïnstal-
leerde uitrusting, over een classificatie tussen RC1 en RC3, die blijkt 
geeft van hun inbraakwerende eigenschappen.

De serie blijft trouw aan het principe van compatibiliteit van elemen-
ten waardoor er slechts minimale aanpassingen ten opzichte van 
het standaard model nodig zijn. Zo bestaat de inbraakwerende op-
tie uit een conventionele WICSTYLE evo deur waaraan polyamide 
profielen zijn toegevoegd waardoor het insteken van een als hef-
boom fungerend voorwerp, zoals een koevoet, onmogelijk wordt 
gemaakt en zo bescherming tegen inbraak wordt geboden.

Meerpuntsvergrendelingen en veiligheidsglas vullen het systeem 
aan.

De elementen zijn identiek, de ongewijzigde fabricage voorkomt zo 
elk tijdsverlies tijdens het productieproces.

DE WICSTYLE 65/75 EVO DEUREN VOLDOEN AAN DE NOR-
MEN VOOR NOODUITGANGEN

Om te voldoen aan de regelgeving voor nooduitgangen en de vraag 
naar integrale oplossingen binnen de serie, voldoen de WICSTYLE 
65/75 evo deuren aan de Europese normen: 

 � EN 179 Sluitingen voor nooduitgangen met een deurkruk of een 
drukplaat, voor gebruik bij vluchtroutes en

 �  EN 1125 Panieksluitingen voor vluchtdeuren met een horizontale 
bedieningsstang voor het gebruik bij vluchtroutes.

Of het nu private of openbare gebouwen, zoals scholen, ziekenhui-
zen of winkelcentra, betreft, de WICONA-oplossingen zijn beschik-
baar in alle beweegtypes... krukken met geïntegreerde stangen in 
de vleugel, drukstangen enz.
De WICSTYLE 65/75 evo deursystemen bieden een volledig toe-
passingsassortiment. Ze kunnen ook worden gecombineerd met 
andere functies en ontwerpopties.



Cinique Avicenne (33), Frankrijk – Architect: Arkose (16) – Bedrijf: Richard SA (33) – Foto: Patrick Loubet

Magnolias Biganos (33), Frankrijk – Architect: LANKRY (93) – Bedrijf: Richard SA (33) – Foto: Patrick Loubet

Bij sommige gebouwen die een groot risico lopen, zoals banken, 
consulaten of politiebureaus, moeten de gevel en de toegangsdeu-
ren een bescherming tegen vuurwapens bieden.

Om te voldoen aan dit zeer specifieke gebruiksgeval, heeft  
WICONA een oplossing ontwikkeld voor het gehele aanbod: raam, 
deur en gevel. Dankzij de samenhang van dit kogelwerende alu-
minium aanbod, wordt het algemene uiterlijk van het gebouw niet 
gewijzigd, maar is de veiligheid van de gebruikers gegarandeerd.

De kogelwerende versie van de WICSTYLE evo aluminium deur, 
beschikbaar in module van 65 en 75 mm, is beschikbaar voor alle 
configuraties van het assortiment. 

De prestaties passen zich aan aan het gebouw.

  Veiligheid, een essentieel onderdeel 
WICSTYLE 65/75 evo kogelwerendheid
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Integratie in frame en gevel

Foto: DR WICONA

De WICONA onderzoeks- en ontwikkelingsteams die zich bezig-
houden met de productie van aluminium constructies hebben de 
kogelwerende WICSTYLE aluminium deuren ontworpen op basis 
van de serie WICSTYLE evo.

Zo bestaat de kogelwerende optie uit een conventionele WICSTYLE 
evo deur waarop aluminium profielen zijn aangebracht die zorgen 
voor de bescherming tegen vuurwapens.
De zichtzijden die zo worden beschermd, blijven volledig identiek 
aan de traditionele oplossingen. 

De elementen zijn identiek, de ongewijzigde fabricage voorkomt zo 
elk tijdsverlies tijdens het productieproces.

Natuurlijk moet deze versie worden aangevuld met een meerpunts-
vergrendeling en kogelwerend glas.

Horizontale doorsnede WICSTYLE 75 evo met kogelwering

Technische kenmerken

Kogelwerendheid volgens de norm EN 1522:

 � In heel Europa worden de materiaaleisen voor de kogelwe-
rendheid van deuren geregeld door de norm EN 1522. De 
nieuwe WICSTYLE 65 evo en WICSTYLE 75 evo deurse-
ries 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 inbraakwering in de klassen RC1N, RC2N, RC2, RC3 
volgens de norm EN 1627.

Combineerbare WICONA-productseries in kogel- 
werendheidsklasse FB4:

 � Ramen WICLINE 65 en 75 evo
 � Vliesgevels WICTEC 50

Kogelwerendheidvolgens de norm EN 1522: 
classificaties:

 � WICSTYLE 65 & 75 evo 
Aanslagdeuren, 1 vleugel of 2 vleugels, binnen- of buiten-
draaiend 
FB4 S / FB4 NS

Testresultaten volgens de productnorm EN 14351-1

Zie de classificaties van de betreffende WICSTYLE evo series.



Vouwschuifdeuren

WICONA biedt ook een oplossing voor een hoogwaardige 
vouwschuifdeur. WICSLIDE FD 75. Veilig, krachtig en vleugel-
mogelijkheden tot 3000 mm, wat dit tot de ideale oplossing 
maakt voor de afsluiting van moduleerbare ruimtes zoals ter-
rassen van restaurants of conferentiezalen.

Voor alle configuraties is er een WICONA-deuroplossing!

Foto: DR WICONA
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Technische kenmerken

 � Vullingsdikte van 6 mm tot 60 mm
 � Van 3 tot 10 vleugels
 � Opening naar links of naar rechts
 � Opening naar binnen of naar buiten, in het midden of aan 
de zijkant

 � Standaard versie en met verstevigde wanden
 � Inbouw van lage drempel voor doorgang beperkte  
mobiliteit

Thermische isolatie:

 � Ud = 1,7 W/(m²K) met Ug = 1,1 W/(m²K)
 � Ud = 1,4 W/(m²K) met Ug = 0,7 W/(m²K)

WICSLIDE FD 75 met verstevigde wanden:
 � Max. afmetingen: B 1200 mm x H 3000 mm

WICSLIDE FD 75 standaard:
 � Max. afmetingen: B 1200 mm x H 2500 mm
 � Gewicht van de vleugels tot 150 kg

De aluminium vouwschuifdeur WICSLIDE FD 75 is de ideale oplos-
sing om de moduleerbaarheid van ruimtes te garanderen of om een 
maximum doorgangsbreedte te garanderen in open positie terwijl 
de ruimte die nodig is voor de vleugels wordt geminimaliseerd.

Hij kan worden gebruikt als scheidingswand voor conferentiezalen, 
als wegschuifbare vitrine rondom tentoonstellingsplekken, zoals bij 
een autodealer, of als afsluiting van een terras voor hotels en res-
taurants.

Buitendraaiend

Luchtdichtheid: Klasse 4

Waterdichtheid: 8A

Weerstand tegen windbelasting: Tot klasse A3

Bedieningskrachten: Klasse 1 

Mechanische weerstand: Klasse 4

Herhaald openen / sluiten: Klasse 2: 25.000 cycli

Horizontale doorsnede WICSLIDE FD 75

  WICSLIDE FD 75



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
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


