
Aluminiumdörrar 
och Fasadpartier



Aluminiumdörrar
Vår dörrserie går under samlingsnamnet WICSTYLE.

WICSTYLE dörrar bygger på mångårig erfarenhet av byggsystem 
för dörrar. Samtliga dörrtyper är modul-uppbyggda vilket betyder 
att alla dörrvarianter är baserade på en och samma stomme. Ett 
koncept som kallas WICONA Unisys.

Dörrarna är utformade med ett modulsystem som ger samma 
formgivning till dörrar för olika användningsområden. Samtidigt 
som det också ger möjligheter till ett stort antal tillval som olika 
nivåer av inbrottsskydd, ljudreduktion, utrymning, röktäthet och 
brandskydd. 

Vårt stora utbud av aluminiumprofiler och tillbehör ger dig stora 
möjligheter att utforma rätt dörr till en specifik miljö. Dörrarnas ge-
nomtänkta detaljlösningar gör att WICONA-dörrar alltid kommer 
till sin rätt, även i de mest krävande miljöer.

Design

Standardkulörer
Natureloxerad aluminium är standard. Övriga kulörer kan fås som 
tillval.

Fyllning
Fyllningen kan ge dörren ett helt annat utseende och funktion. 
Vanligt förekommande är olika sorters glas, plåt, m.m.

Delning
Dörren kan även tillverkas med olika delningar för att skapa den 
rätta formen.

Leverans
Dörrarna Skräddarsys efter kundens önskemål och levereras 
komplett eller i delar med tröskel, trycken, stängningsanordning, 
elslutbleck, osv.
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Exempel på utformning

Dörr med fasta över- och sidoljusEnkeldörr Dubbeldörr
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Oisolerad 65mm

För interiöra lösningar och/eller vid krav 
på brandskydd (upp till brandskyddsklass 
E30).

Ett brett profilurval ger möjligheter till stora 
designvariationer samtidigt som de flesta 
krav på prestanda kan tillgodoses. Dörren 
kan enkelt byggas in i fasta partier av 
fönster/ fasadsystemet WICLINE 65N eller 
anslutas till samtliga av våra fasadsystem.

Fakta
Profildjup: 65 mm
Max. dörrbladsstorlek: 1450 x 2700 mm
Fyllningstjocklek: 3-47 mm
Brandklass: Upp till E30
Inbrottsskydd: Upp till klass 2

Isolerad 65mm

WICSTYLE 65 evo är med sitt profildjup 
på 65 mm perfekt för de högsta kraven 
inom design, teknisk kvalitet och prestanda. 
WICSTYLE 65 evo en mycket ekonomisk 
lösning för nästintill alla krav.

Fakta
Profildjup: 65 mm
Max. dörrbladsstorlek: 1400 x 2520 mm 
Fyllningstjocklek: 4 till 57 mm
Glastjocklek: Max 50 mm
Skottskydd: FB4 enligt SS-EN 1522
Inbrottsskydd: Klass RC3 enligt SS-EN 
1627
Ljudisolering: Upp till RW 43 dB

Isolerad 75mm

Med ett profildjup på 75mm, ligger WICS-
TYLE 75 evo i framkant när det gäller vär-
meisolering och fysiska egenskaper. Dess 
utomordentliga tekniska prestanda och 
breda användningsområde gör WICSTYLE 
75 evo till den ideala dörrlösningen för alla 
krav vid nybyggnation och renovering.

Fakta
Profildjup: 75 mm
Max. dörrbladsstorlek: 1400 x 2520 mm 
Fyllningstjocklek: 9 till 69 mm
Glastjocklek: Max 60 mm 
Skottskydd: FB4 enligt SS-EN 1522
Inbrottsskydd: Klass RC3 enligt SS-EN 
1627
Ljudisolering: Upp till RW 43 dB
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Tel. 0472-445 00 • Fax. 0472-400 29 
E-post: info@welandalumi.se • Internet: www.welandalumi.se

Andra produkter från Weland Aluminium

Balkonger och balkongräcken

Aluminiumramper

Aluminiumräcken
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Returadress: Weland Aluminium AB, Björnstorpsvägen 2, 342 30 Alvesta Avs: Bring Citymail, Box 90108, 120 21 Stockholm

Balkonginglasningar

Miljöstationer

Trappor i aluminium

Cykelskydd


