
NYHET: Passivhuscertifierat fönstersystem med maximal
flexibilitet och prestanda
Fönstersystemet WICLINE 95 kombinerar maximal energieffektivitet i enlighet med de höga kriterierna för passivhus, med en
innovativ moduldesign för högsta designflexibilitet. Systemet passar även ypperligt för projekt med högsta krav på U-
värdesprestanda.

Med ett profildjup på 95 mm och en slimmad siktlinje på 125 mm uppnår WICONAs fönstersystem WICLINE 95 de högt ställda kraven från Dr.
Feist Passive House Institute. För att klassas som passivhuscertifierat ska både Uf-värdet (över profilsnitt) och Uw-värdet (total konstruktion)
ligga på högst 0.80 W/(m²K), med ett Ug (glas) på 0.7 W/(m²K). WICLINE 95 med dess komponenter uppnår därigenom passivhuscertifiering i
klass phB och klassas som ett av de mest energieffektiva fönstersystemen enligt Dr. Feist Passive House Institute.

WICLINE 95 är även det ultimata fönstersystemet för projekt där lägsta U-värde på konstruktionen efterfrågas. WICLINE 95 klarar nämligen
även Uw- värde på låga 0.68 W/(m²K)* med Uf- värde under 0.80 W/(m²K) och Ug= 0.5 W/(m²K), utan tilläggsisolering i båg- eller karmprofil.
Detta gör fönstret extremt flexibelt och användarvänligt, både vid krav på passivhuscertifiering och vid krav på marknadens lägsta U-värde.

Fönstersystemet WICLINE 95 eliminerar behovet av tilläggsisolering som vanligtvis används. Fönstrets isolering tillverkas som en fönsterbåge
och fästs från fönstrets insida. Dess unika ”clips-teknik” underlättar vid montage. Detta ger en värmeisolering som är enkel att anpassa och ett
flexibelt Uf- värde som kan skräddarsys efter individuellt ställda projektkrav, vilket gör WICLINE 95 till ett system som passar de allra flesta krav
och önskemål.

WICLINE 95 fönstersystem använder ETC Intelligence®, en innovativ isolerstegsteknologi som ger förstklassig energiprestanda utan behov av
tilläggsisolering. En innovativ yta i systemets isolersteg reflekterar effektivt värmestrålningen, medan värmeförlusten minimeras tack vare
effektiv värmeisolering och optimal värmestegsgeometri. ETC Intelligence® är också positivt sett ur miljösynpunkt. Tack vare att behovet av
tilläggsisolering försvinner reduceras konstruktionens materialåtgång, vilket också minskar CO2-utsläppen. Den nya konstruktionen förenklar
även produktens återvinningsprocess. Dessa försprång ger tillsammans ett passivhuscertifierat fönstersystem med högsta energiprestanda
för merparten av marknadens krav.

WICLINE 95 drar nytta av modulkonceptet WICONA Unisys, genom att använda komponenter från standardserierna WICLINE 65 och WICLINE
75. Detta ger stora besparingar i form av reducerade lagerkostnader samt snabbare och enklare montage. Fönstersystemet inkluderar även
högkvalitativa, dolda beslag som enkelt monteras tack vare DirektPositioneringsSystem (DPS).

Läs mer om WICLINE 95 på www.wicona.se.

* Öppningsbart fönster, 1230 x 1480 mm (B x H)


