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WICSLIDE 75FD
Nagyobb kilátás a városra

Harmonika-tolóajtók alumíniumból 
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Hatalmas nyílások! Nagyobb tér!  
Jobb életminőség!

Egységes 
megjelenés

Unisys tervezési 
alapelv

Egyszerű gyártás 
és szerelés

Építészeti 
szabadság

Határtalan térélmény 
WICSLIDE 75FD

A fénnyel átitatott terek, a nagy transzparencia és a sokoldalúan 
felhasználható alaprajz nagyon divatosak manapság. A lakó vagy 
munkakörnyezet elegáns és innovatív módon történő megnyitása 
a külső környezet felé:  sikeresen megvalósítható az új WICSLIDE 
75FD harmonika-tolóajtó rendszerrel.

A középületek, lakóépületek, üzletek, kulturális és szabadidős 
létesítmények felhasználói számára előnyös, hogy ezáltal nagyobb 
szabadságfokkal felhasználhatóak a terek, és a természet is köze-
lebb kerül. Ez jobb életminőséget biztosít, különösen a városi kör-
nyezetben.

Maximális magasság és maximális áthaladási szélesség

Néhány  különböző komponens felhasználásával, a WICSLIDE 
75FD harmonika-tolóajtó rendszerből kialakított nyílászáró akár 10 
szányú is lehet. Így 12 m széles, 3 m magas nyílászáró kifelé, vagy 
befelé nyíló kialakításban is megépíthető. Esztétikus szerkezet meg-
jelenése minden eddiginél színvonalasabb: teljesen zárt állapotban 
kívül síkban záródó kialakítást eredményez.

A WICSLIDE 75FD harmonika-tolóajtó két változatban építhető 
meg: Standard kivitelben vagy megerősített szárnyprofilokkal - XXL 
méretű nyílászárók esetén.

A WICSLIDE 75FD hőhídmentes alumínium profilokból készült har-
monika-tolóajtó,az ideális megoldás, mellyel a tereknek elegáns 
flexibilitást kölcsönözzünk, nyitott állapotban a lehető legnagyobb 
szabad nyílásméretet tudjuk biztosítani. A szárnyak parkoltatásához 
szükséges hely azonban nagyon alacsony.
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A WICSLIDE 75FD harmonika-tolóajtó precíz megmunkálásának 
köszönhetően nyitott és csukott állapotban egyaránt egységes 
megjelenést kapunk.

Kortárs dizájn és finoman kidolgozott részletek - ez látszik, 
ha az ajtó nyitott állapotban van

Egységes fekete színt kapott a szárnyak függőleges záróéleit takaró 
borítás, valamint a nyílásokat takaró elemek, az ajtó pántok, az alsó 
görgők valamint a gumitömítések. Ez jól illeszkedik a filigrán vasa-
latokhoz és mindez együtt egy teljesen homogén egységet képez.

A kivitelezés a legapróbb részletekig átgondolt: Nyitott helyzetben 
minden elem fekete. A csavarfejeket fekete fedelek rejtik el, amel-
yek szintén szigetelésként is szolgálnak. Az alsó görgőket fekete 
takaróelemek borítják.

Kétféle kilincs közül választhatunk:

 � A rozsdamentes acélból készült extra lapos kilincs hangsúlyozza 
a modern megjelenést. A félhengeres zárfedél tetszőleges színű 
lehet. Zárt állapotban az rögzítések láthatatlanok maradnak. A 
kilincset úgy tervezték, hogy sem a profilok sem a kulcsok ne 
sérüljenenek meg amikor az ajtót összecsukják.

 � Az ergonomikusan kialakított fogantyú nem szélesebb, mint az 
őt fogadó profil, így feltűnés nélkül integrálható az ajtószárnyba. 
A fogantyú az ajtó pántjához csatlakozik, megkönnyítendő az 
ajtó nyitását és zárását.

Rejtett csavarok

Schwarze Türbänder ver-
schmelzen mit der senkrechten 
Linie der Dichtungsfuge

Porszórható extra lapos kilincs Extra lapos kilincs -  
rozsdamentes acél dizájn

Ergonomischer Türgriff

Porszórható zárfedél Zárfedél - rozsdamentes acél 
dizájn

Rejtett görgők Nyitott állapotban minden elem fekete

Kortárs dizájn és finoman kidolgozott részletek - ez látszik, 
ha az ajtó nyitott állapotban van

A tok és a szárnyprofilok külső síkja azonos, szélességük tiszta és 
kiegyensúlyozott vonalvezetést ad. A fekete színű pántok teljesen 
beleolvadnak a függőleges gumitömítés vonalába.

Hatékonyabb, egyszerűbb  
és esztétikusabb
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  Harmonika-tolóajtó 
WICSLIDE 75FD

Műszaki paraméterek

 � Üvegezés vastagsága: 6 mm - 60 mm között
 � Szárnyak száma: minimum három, maximum tíz szárny 
 � Nyitási irány: jobbos vagy balos
 � Nyitási mód: befelé vagy kifelé nyíló 
 � Fő szárny: középen vagy szélső helyzetben
 � Standard kivitel kivitel, valamint megerősített profilok
 � küszöb:
 � - Standard kivitel dupla kefés tömítéssel
 � - Akadálymentes változat alacsony küszöb magassággal
 � - Tokra záródó profil a jobb tömítettség érdekében
 � - Gumitömítés a magasabb követelmények teljesítésére
 � Rozsdamentes vasalatok:
 � 5. szint (420 óra semleges permetező ködben)
 � Könnyű helyszíni beállítás (függőleges és oldalirányban):
 � - függőlegesen: +3 mm / -1 mm
 � - oldal irányban: +/- 5 mm
 � Azonos méretek
 � Maximális szárny szélesség: 1200 mm
 � Maximális szárny magasság: 3000 mm
 � Maximális szárnysúly 150 kg
 � Profil mérete: 75 mm
 � 3-szoros reteszelés (3 záródási pont)

Hőszigetelés: 
 � 3-szárnyú ajtó (B x H): 3 773 mm x 3 148 mm 

 - Uw = 1,5 W/(m²K) érték is elérhető 2 rétrgű hőszigetelő 
üvegezéssel: Ug = 1,1 W/(m²K)

 - Uw =1,0 W/(m²K) érték is elérhető 3 rétrgű hőszigetelő 
üvegezéssel: Ug = 0,6 W/(m²K)

A WICSLIDE 75FD új vasalata kényelmes működést biztosít. 
Jellemző tulajdonságai:  nagyfokú lég- és vízzárás, amely a kör-
befutó tömítésnek és az egyedileg beállítható záródási pontoknak 
köszönhető. Az elemek könnyen mozgathatók. Ezzel a vasalattal 
akár 150 kg szárnysúly is elérhető. A szárnyak szélessége minimum 
600 mm és maximum 1200 mm, a szárnyak magasság minimum 
700 mm és maximum 3000 mm lehet.

A WICSLIDE 75FD tolóajtó rendszer szárnya két változata: 63 mm 
(standard változat) vagy 73 mm látószélességű (megerősített kia-
lakítás). A küszöb kialakítása lehet: kefés küszöb, vagy magasabb 
követelmények esetén gumiömítés. Az alsó megvezetést biztosító 
kocsi egyenletes mozgását négy rozsdamentes acélból készült gör-
gő biztosítja.

Kifelé nyíló

Légáteresztés: Klasse 3

Csapó eső elleni védelem: 8A

Szélállóság: C3

Működtető erők:
Klasse 1 (kevesebb, 
mint100 N)

Mechanikai teherbírás: Klasse 3

 Léghanggátlás*: 42 dB

Tartós használat*:
Klasse 2 (25.000 ciklus  
(3 szárny /150 kg))

Korrózió elleni védelem: Stufe 5

WICSLIDE 75FD Vízszintes metszet

Szimmetrikus profilok: egyszerü és megfordítható rendszer

* a vizsgálat folyamatban

A WICSLIDE 75FD a jól ismert WICONA Unisys elven alapul, és 
fontos előnyöket kínál a szerkezetgyártók számára. A korábban 
kifejlesztett rendszerkomponensek ismételt alkalmazása garantálja 
a gazdaságos megoldásokat.  Ez a szemlélet biztosítja a folyamat 
megbízhatóságát, ezzel egyidőben a felhasznált profilok és tartozé-
kainak száma is csökken. Az elemek összeszerelése ennek meg-
felelően rutinszerű.

Jól bevált rendszerelemek - új köntösben

 � A belső és a külső gumitömítések, megegyeznek  a WICLINE 
ablakok, a WICSTYLE ajtók és a WICSLIDE toló  rendszereknél 
alkalmazott gumitömítésekkel 

 � Kompatibilis a WICLINE 75 evo ablak és a WICSTYLE 75 evo ajtó 
renszerrel
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Maximális flexibilitás

Nyitási módok

Befelé nyíló Kifelé nyíló

A WICSLIDE 75FD tolóajtó számos konfigurációs lehetőséget kínál, 
hogy minden igényt kielégítsen és olyan tereket hozzon  létre, mely-
ben a benntartózkodók komfortosan érezhetik magukat.

Különböző nyitási típusok lehetségesek: 3-tól 10 szárnyig, egy köz-
ponti nyílással, amivel két teret lehet elválasztani, illetve összekötni, 
amiben a két rész jobb illetve bal oldalra tolható. Lehetőség van 
egy oldalra való nyitásra is. Ebben az esetben is maximum 5 szárny 
tolható egy irányba.

A szárnyak elrendezése nyitott helyzetben lehet külső vagy beslőol-
dali. Így a lakótér érintetlen maradhat.

intérieur extérieurintérieur extérieur

3 szány 3 szány

4 sárny 4 sárny l

6 szárny 6 szárny l

6 szárny l 6 szárny

10 szárny l 10 szárny

8 szárny 8 szárny

5 sárny 5 sárny l

Alapváltozat Megerősített szárnyprofilok süllyesztett akadálymentes küszöb
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Építsük fel együtt 
a jövő városát

Az Egyesült Nemzetek szerint a világ lakosságának fele 2008 óta 
városokban él, melyek közül néhányan alig pár évtized alatt hatal-
mas nagyvárosi méretre fejlődtek. Jelenleg 36 olyan város van a 
világon, mely több mint 10 millió lakossal rendelkezik. 2020-ban az 
európaiak 80% -a városi területeken él majd. 2050-ben az embe-
riség kétharmada (pontosabban: 70%) városlakó lesz. És nincs is 
olyan messze 2050.

A nagyvárosi térségek növekvő népsűrűsége egyre nagyobb kihívást 
jelent számunkra: Hogyan tudjuk az együttélést ilyen körülmények 
között sikeresen megvalósítani? - Mindezeken túl más tényezők is 
közvetlenül befolyásolják azt a nagyon összetett rendszert, amel-
yet „városnak“ nevezünk. Ilyen az éghajlatváltozás, a természeti 
erőforrások csökkenése, gondoljunk például az olajra vagy a vízre, 
ilyen a beépíthető földterület folyamatos csökkenése, a digitális in-
formációs forradalom, valamint az élet új formái ... Ezek mind olyan 
jelenségek és lehetőségek is egyben, amelyek új megoldásokat igé-
nyelnek a „holnap“ városi építészete számára. Különösen fontos: 
újra kell definiálnunk és át kell gondoljuk a városhoz fűződő kapc-
solatunkat, ékülönös tekintettel az emberek közötti kapcsolatokra.
Mit jelent számunkra ez az újfajta városiasodás?

Az átszervezés számos innovatív megoldást is kínál. Hosszú évek 
óta sok ember gondolkodik az intelligens, interaktív városon - a  
internet alapú „okos városon“ (Smart City), amely az új igényein-
knek megfelelő új technológiákkal és különösen az új információs és 
kommunikációs lehetőségekel rendelkezik. Világunk olyan, mint egy 
hatalmas kísérleti laboratórium, melyben lépésről lépésre új meg-
közelítések, új városfejlesztési modellek merülnek fel. Mindig egy 
korábbinál „fenntarthatóbb“ város kialakításáról van szó, amelyben 
a gazdasági, társadalmi és ökológiai tényezők kéz a kézben járnak, 
egy a közös cél érdekében. A cél az, hogy  erőforrások racionális 
felhasználása arra irányuljon, hogy olyan egységes város-koncep-
ció valósulhasson meg, amelyben a város lakosai állnak a tervezés 
középpontjában.

A holnap városát funkcionális szempontok szerint újratervezik. A 
változó éghajlati viszonyok azt is megkövetelik, hogy az új város 
valódi „ökoszisztéma“ -ként alkalmazkodjon ahhoz a környezethez, 
helyhez, ahol éppen fejlődik. Az építészetnek is alkalmazkodnia kell 
ezekhez a korlátokhoz, valamint meg kell felelniük azoknak az új 
követelményeknek is, melyeket az új város legfontosabb szereplő-
je: az a „Citizen User“ - a „városlakó felhasználó“  támaszt, aki a 
városban él.

A feltörekvő új nemzedékek - lásd „Y generáció“ - hatására a  
kollektív intelligencia és a kölcsönös gazdagodás és inspiráció 
szemlélet egyre fontosabbá válik.

Számunkra már megkezdődött az új „Co-“ korszak: Ez az előtag 
olyan fontos szavakban szerepel, mint: „Collaboration, Coopera-
tion, Co-Creation, Community“.  Olyan új innovatív munkatípusok 
alakulnak ki, amelyek a várostervezés új korszakát  jellemzik. Ebben 
a munkában valamennyi résztvevő fél felelősséggel vállal szerepet.

Mit hoz számunkra a jövő építészete ilyen körülmények között? A 
szakértők arra számítanak, hogy a jövő építészete megteremti a 
harmóniát az ember által gyártott technológia és a természet tudása 
és leleményessége között. Ez a megközelítés uralja az valamennyi 
hagyományos dizájn és egyéb tervezési módszertant.

Az épületinformációs-modellezés (BIM) éppen most forradalmasít-
ja az épületek, az infrastruktúra tervezésének módját, az alkotás  
folyamatát, irányítását és felügyeletét. További fejlesztési tenden-
ciák várhatók, melyek tovább befolyásolják környezetünket, és új  
lehetőségeket nyitnak majd: 

kedve az újrahasznosító gazdasággal, a városi mezőgazdasági ter-
meléssel, egészen az inteligens hálózatokig (Smart Grids). Biomor-
phismus bis hin zu intelligenten Netzen (Smart Grids) usw.

Mindezeket figyelembe véve, igazi kihívás és lenyűgöző feladat a 
holnapi épületeinek megtervezése, megépítése.

Mi készen állunk rá. WICONA.
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www.wicona.com

Magyarország
Graphisoft Park, Záhony u. 7, 
H-1031 Budapest - HUNGARY

 +36 1 453 3457
 info@wicona.hu
 www.wicona.hu
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