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Skyvedører

Grenseløs åpenhet
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Dører som

2

skyvedører

åpner grenser

Skyvedørene WICSLIDE S82 og S86 gir arkitekten mulighet til å tilfredstille dagens krav
til åpenhet kombinert med behov for transparent adskillelse. Skyvedørene er gjennom sin
komponentoppbygging fleksible og gir mulighet for individuelle og skreddersydde løsninger.
I denne brosjyren vil vi gi deg ideer og inspirasjon gjennom en kort presentasjon over
WICSLIDE S82 /S86. Detaljert produktinformasjon får du gjennom å besøke vår hjemmeside
www.wicona.no og/eller gjennom å kontakte oss direkte.
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Ditt valg for mulig
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skyvedører

heter i det uendelige
WICSLIDE S82
WICSLIDE S82 er en av WICONA-sortimentets optimale løsninger
for å åpne grensene mellom ute og inne. Døren er i toppskiktet
hva isoleringsegenskaper angår og med en teknologi som er vel
prøvd ute i markedet. En unik egenskap er at døren kan leveres
med terskelovn. Denne motvirker kaldras fra glasset og gir god
innekomfort.
Hjulene og den rustfrie stålskinnen er noen av de viktigste faktorer
for en godt fungerende skyvedørskonstruksjon. WICSLIDE S82 er
utstyrt med doble tandemhjul i kromatisert alt. rustfri utførelse som
ruller på en systemtilpasset rustfri stålskinne. Denne konstruksjon
er en garanti for mangeårig problemfri bruk.
WICSLIDE S82 er oppbygd av isolerte aluminiumprofiler som
sammen med høyisolert isolerglass gir de beste verdier for
varmeisolering. Glassingspakninger med sveiste hjørner garanterer
sammen med systemtilpassede børstelister for best mulig tetthet.

Dørene leveres med TrioVing hakereilelås med
tilhørende sylinder for best mulig innbruddsikkerhet.
Sylinderen kan integreres i byggets låsesystem.
WICSLIDE S82 er en del av et markedsledende
byggsystem for glassarkitektur der produktet
tilpasses perfekt til systemets øvrige produkter.
Ønsker man å integrere døren i et større glassfelt,
kan dette gjøres uten synlige overganger. Vil man
kombinere skyvedør /foldedør, kan dette enkelt
løses. Mulighetene er nærmest uendelige.
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Design og funksjon
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skyvedører

i et perfekt samspill
Frihet innen design.
Det kan velges innen et stort utvalg av dørtyper. Produktet
kan i prinsippet utformes etter kundens egne ønsker, hva
størrelse, antall sprosser, isoleringsgrad mm., angår.
Konstruksjonens begrensninger skal sees som garanti for
systemets høyt stilte kvalitetsambisjoner.
Farger og overflatebehandling.
Det fargemessige valg kan gjøres ut fra RAL-/ NCS fargekart eller de kjente elokseringsfarger. Som standard velges
mellom hvit pulverlakk (RAL9010) eller eloksering i natur
eller mørk brun.
Vedlikeholdsfri teknikk.
Systemet er oppbygd av aluminiumprofiler som overflatebehandles med pulverlakk eller eloksering (elektrolyttbehandlingsprosess). Disse overflater gir dørene en meget
bestandig overflate. Denne overflate, sammen med dørens
øvrige komponenter, gir en nær vedlikeholdsfri teknikk med
lange serviceintervaller.

WICSLIDE S86
WICSLIDE S86 er en skyvedørstype med
tilsvarende detaljer som WICSLIDE S82 men
har et slankere design. Systemet er oppbygd
av uisolerte profiler med valgfri integrering av
enkeltglass eller isolerglass. WICSLIDE S86
kan også fås som skyvevindu.
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Kontor
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skyvedører

miljø
WICSLIDE S86
Når man vil ha et åpent kontorlandskap, men med mulighet
for individuell styring av adskillelse, er WICSLIDE S86 det
perfekte valg. Med interiørterskel gir døren i åpen stilling
nærmest et åpent rom uten noen merkbar grense. Dørene
går nesten friksjonsfritt på de integrerte skinnene på
terskelen. Dørene kan også låses etter brukers ønske.

WICSLIDE S86 åpner for fri design; antall
paneler, sprosser, farger, valg av håndtak ut
fra standard eller markedets varianter.
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Teknikken
WICSLIDE S82

Åpningsvarianter WICSLIDE S82*, WICSLIDE S86

maks 2000

*

*

*
Konstruksjonsalternativ

*

*

Terskelovn
■ Terskelovn som motvirker kaldras ved lave
temperaturer

Hjul og skinner
■ Tandemhjul på rustfrie
stålskinner
■ Stålhjul med justeringsmuligheter
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Håndtak
■ Mulighet for flere
alternativ av håndtak

Maks. mål*
Panelbredde
Panelhøyde
Maks. panelvekt
Glass/fylling
Beslag
Lås
Sylinder
Håndtak
Terskel
Terskelovn
Materialer
Profiler
Pakning
Løpeskinne
Hjul

Aluminium
Sveisbare glassingspakninger
Rustritt stål
Tandemhjul, kromatisert alt. rustfritt stål

Overflatebehandling

Pulverlakk eller eloksering

2000 mm
2500 mm
200 kg
22– 26 mm
Hakereilelås TV5049/35
TrioVing
WICONA std. eller valgfri fabrikat
Se snitt
WICONA std., 100 W/m, 220 V

* Evt. større mål etter konsultasjon.

WICSLIDE S86D – skyvedører

skyvedører

i detalj
WICSLIDE S86V – skyvevinduer

85

43

85

43

maks 1500
maks
1500

82
82

40
40

Konstruksjonsalternativ

5353

76

8282

53

53

maks 1500

Konstruksjonsalternativ
Konstruksjonsalternativ

114
114

80
80

117
117

99,5
99,5

137,5
137,5

11
11

74
74

32

32

82
82

53
53

36
36

76
76

Maks. mål*
Panelbredde
Panelhøyde
Maks. panelvekt
Glass/fylling
Beslag
Lås
Sylinder
Håndtak
Terskel
Terskelovn
Materialer
Profiler
Pakning
Løpeskinne
Hjul

Aluminium
EPDM
Rustritt stål
Tandemhjul, kromatisert alt. rustfritt stål

Overflatebehandling

Pulverlakk eller eloksering

1500 mm
2500 mm
80 kg
6 alt. 18–20 mm
Hakereilelås TV5049/35
TrioVing
WICONA std. eller valgfri fabrikat
Se snitt
WICONA std., 100 W/m, 220 V på høy terskel

* Evt. større mål etter konsultasjon.

Maks. mål*
Panelbredde
Panelhøyde
Maks. panelvekt
Glass/fylling
Beslag
Lås
Sylinder
Håndtak
Terskel
Materialer
Profiler
Pakning
Løpeskinne
Hjul

Aluminium
EPDM
Rustritt stål
Tandemhjul, kromatisert alt. rustfritt stål

Overflatebehandling

Pulverlakk eller eloksering

1500 mm
2500 mm
80 kg
6 alt. 18–20 mm
Hakereilelås TV5049/35
TrioVing
WICONA std. eller valgfri fabrikat
Se snitt

* Evt. større mål etter konsultasjon.
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WICONA is a Hydro brand
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