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Beskyttelse og personsikkerhed – Til Deres bygningskrop har De 
brug for en komplet løsning for beskyttelse som kan efterkommes 
med et omfattende og sammenhængende aluminiumssystem.
WICONA byggesystemer for facader, vinduer og døre kan alle 
udføres skudhæmmende i kombination med andre funktioner.
De forskellige sikkerhedsklasser kan opnås på samtlige 
WICTEC facade systemer, uden synlige variationer i konstruktionen 
og med meget små tillæg, i forhold til standard konstruktionen. 

WICTEC 
Facadesystem
Skudhæmmende

Systemgodkendelse / CE-Mærkning
Jævnfør DIN EN 13380

Se klassifi cering for det enkelte WICTEC facadesystem

Teknisk beskrivelse:

Skudhæmmende jævnfør EN 1522:
 • WICTEC facadesystemerne udført med enkelte 
systemudvidelser er alle testet efter denne norm og 
har alle bestået testene. WICTEC facadesystemerne 
er alle klassifi ceret i klassen FB4

 • Den skudhæmmende udførelse er kombinerbar 
med indbrudssikring i klasserne RC1N, RC2N, RC2 
og RC3 jævnfør EN1627

Kombinerbare WICONA produktserier i 
skudhæmmende klasse FB4:
 • Døre WICSTYLE 65 evo / WICSTYLE 75 evo
 • Vinduer WICLINE 65 evo / WICLINE 75 evo

Skudhæmmende jævnfør EN 1627:

WICTEC 50: FB4

WICTEC 60: FB4

WICTEC 50A Adapter facade: FB4
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1 I Tegning eksempel for fl adebyndig ramme 

2 I Tegning eksempel for skjult ramme 
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Systemgodkendelse / CE-Mærkning
Jævnfør DIN EN 14351-1:2006+A1:2010 samt EN 13830

Se klassifi cering for det enkelte WICLINE vinduessystem 
og WICTEC facadesystem

Den optimale kombination – WICTEC facadesystem med integrer 
bare åbninger fra WICSTYLE evo vinduessystem. De fl eksible sy-
stemer med topværdier i ydelsesegenskaberne, giver muligheder 
for løsninger på allerhøjeste tekniske niveau, tilpasset med et stort 
antal tillægsfunktioner. 

Teknisk beskrivelse:

Profi lteknik:
 • Højisoleret fl erkammersystem med symmetrisk 
opbygning. Kvalitetssikret samling mellem 
halvskaller og isolatorer

 • Patenterede hjørne og sprosseforbindere for 
høj stabilitet i karme og rammer

Varmeisolering:
 • Uf værdier ned til 1,2 W/(m²K)
 • Ucw værdier afhængigt af kombinationen 
af facadesystem og vindue

Åbningsalternativer: 
 • Dreje- / Dreje / kip- / bundhængte vinduer
 • Skjult ramme – ”Block vindue”
 • Indbrudshæmmende udførelse

Beslag: 
 • Letbevægelige systembeslag, 
med valgmuligheder mellem:
 - Udenpå liggende hængsler, 
indfarvede – lakeret eller eloxeret
 - Skjulte hængsler med integreret bremse, 
ved maksimal åbningsvinkel på 105˚

 • Rammevægte:
 - Skjulte hængsler: op til 160 kg
 - Udenpå liggende hængsler: op til 200 kg
 - Projektløsninger: op til 300 kg

 • Rammeformater (B x H) op til 1700 mm x 2500 mm
 • Åbningsbegrænser kan vælges som option 
i forskellige varianter 

WICLINE 65 evo / 
WICLINE 75 evo 
Opluk side, bundhængte 
og dreje / kiphængte
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