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Wzorcowy model
w segmencie aluminium

Okucia Roto z aluminium –
tak wygląda postęp!

Roto AL – uniwersalne rozwiązanie

Systemy okuć Roto do okien i drzwi
balkonowych z aluminium to połączenie najnowocześniejszej techniki,
najwyższych standardów bezpieczeństwa i wyjątkowej estetyki.

Obecnie dzięki systemowi okuć
Roto do okien i drzwi balkonowych
z aluminium każdy projekt można zrealizować w krótkim czasie
i z zachowaniem niezwykle wysokich standardów jakości – systemy
okuć Roto AL oraz Roto AL Designo
oferują właściwe rozwiązanie do
każdego obiektu.
Roto AL, uniwersalne okucie z
nawierzchniową stroną zawiasową
wyznacza nowe standardy pod
względem łatwego montażu i rentowności.

W budownictwie panuje moda na
duże skrzydła, a jednocześnie rosną
wymagania co do trwałości, wygody obsługi i bezpieczeństwa okien.

Wszystkie systemy mają konstrukcję modułową, co sprawia, że są
kompatybilne ze wszystkimi powszechnie stosowanymi systemami
profili z komorą euro. W produkcji
wykorzystujemy materiały odporne na korozję, dzięki czemu nasze
systemy wyróżniają się wysoką
trwałością i odpornością na warunki
atmosferyczne.

Gdy jednak projekt wymaga wyjątkowo ładnych okien o niezakłóconej
estetyce, najlepiej sprawdzi się Roto
AL Designo, w pełni ukryte okucie
do aluminiowych okien i drzwi balkonowych dużych rozmiarów.
Roto AL oraz Roto AL Designo to
dwa systemy okuć umożliwiające
producentom optymalne reagowanie na potrzeby rynku.

System okuć Roto AL spełnia
wszystkie te oczekiwania i pozwala
na realizację rozwiązań okiennych
o dowolnym kształcie i rozmiarze
z dowolnym sposobem otwierania.
Dzięki jednolitej stronie zawiasowej
do 130 kg i wysokości skrzydła
2700 mm produkcja okien z okuciami Roto AL wymaga niższych
nakładów na logistykę i mniejszej
powierzchni magazynowej.
Roto zadbało również o znaczne
uproszczenie montażu okuć przez
zastosowanie wkrętów typu Torx
do el. na ościeżnicy i na skrzydle.
Uniwersalne okucie do okien i drzwi
balkonowych z aluminium Roto AL
można stosować do:
 okien dowolnego kształtu
 skrzydeł o maks. wys. 2700 mm
 skrzydeł o maks. masie 130 kg
 wszystkich standardowych sposobów otwierania: rozwierno-uchylnych, rozwiernych, uchylnych
czy 2-skrzydłowych z ruchomym
słupkiem i TiltFirst
 klas odporności RC 1 – RC 3

Uproszczony montaż
Szybsze tempo się opłaca

Skrzydła o maks. wysokości 2700 mm –
szansa na zwiększenie sprzedaży
Skrzydła na wysokość pomieszczenia są piękne i bardzo modne. Roto podwyższyło maksymalną wysokość skrzydła w systemie Roto AL do 2700 mm.
Dzięki identycznej stronie zawiasowej Roto umożliwia zwiększenie sprzedaży
– natychmiast, niezależnie od oczekiwań klienta.

Wkręty typu Torx –
szybszy i pewniejszy montaż
Roto ułatwia montaż okucia przez zastosowanie wkrętów typu Torx do elementów na ościeżnicy na skrzydle. Rozwiązanie to zapewnia osiągnięcie wymaganych momentów obrotowych, przez co montaż przebiega bez wysiłku,
szybciej i pewniej. W efekcie producenci stolarki czerpią korzyści z obniżenia
kosztów produkcji i podwyższenia jakości obróbki.

Narożniki mocowane bez wkrętów –
zero narzędzi, oszczędność czasu
Roto wyposażyło system okuć Roto AL w narożnik mocowany przez widełki
zaciskowe, co umożliwia szybszy montaż bez narzędzi. Dodatkowo nie stosuje się już zaczepu „A”. Wprowadzone zmiany przyspieszają montaż oraz na
stałe obniżają koszty produkcji.

Stałe wymiary listew popychacza –
redukcja błędów, która się opłaca
Błędy przy ustalaniu pozycji zaczepów to już przeszłość
– Roto zestandaryzowało listwy popychacza T4 i T5 i dopasowało do nich odpowiednie wymiary montażowe.
Dzięki temu można skrócić listwy popychacza o stałych
wymiarach przed rozpoczęciem montażu. Roto AL obniża więc koszty produkcji na dwa sposoby.

Sprawdza się w realizacji ambitnych projektów
Dopasowany do planów i zamierzeń
Do wysokości 2700 mm: duże pole manewru
Znikają ograniczenia w planowaniu i aranżacji pięknych
budynków z oknami na wysokość pomieszczeń. Ponieważ Roto AL to okucie uniwersalne również w kontekście elastyczności dotyczącej wysokości skrzydła:
sprawdza się do maks. wysokości 2700 mm.

Jednolita strona zawiasowa –
jednolity wygląd
Łączenie wielu okien o różnych rozmiarach może sprawiać wrażenie chaosu. Łatwo tego uniknąć, stosując
Roto AL – ten system okuć wyróżnia się jednolitą,
identyczną stroną zawiasową do okien na wysokość
pomieszczenia, maks. do 2700 mm.

Wsparcie klienta
Usługi serwisowe Roto
Jako lider rynkowy i technologiczny w zakresie systemów okuć do drzwi i okien oferujemy nie
tylko najwyższe standardy bezpieczeństwa, wygody i designu, ale też zapewniamy usługi serwisowe najwyższej próby. W tym obszarze stosujemy zasadę Roto „Blisko klienta”, dlatego wspieramy Państwa we wszystkich sytuacjach.

Roto Object Business –
bezpieczeństwo podczas planowania i realizacji nietypowych rozwiązań
Mierzą się Państwo z wyzwaniem, któremu nie da się
sprostać bez przeszkód przy użyciu standardowych
systemów okuć? Roto Object Business to silny partner,
który wesprze Państwa w bezpiecznej i rentownej realizacji projektów. Doświadczeni eksperci Roto z zakresu
techniki, konstrukcji i sprzedaży w ramach ścisłej współpracy z Państwem przygotowują optymalne rozwiązania
okuciowe dopasowane do Państwa celów. Wyjątkowo
ciężkie okna o dużych rozmiarach, filigranowe profile,
futurystyczna geometria – pomagamy niezależnie od
wyzwania. Szybko, elastycznie i rzetelnie, z indywidualnym podejściem.

Roto Con Orders –
konfigurator okuć online
Sprawny konfigurator okuć online Roto Con Orders
pozwala na łatwą i błyskawiczną konfigurację okuć do
okien i drzwi we wszystkich formatach i z zastosowaniem dowolnego sposobu otwierania. Wystarczą cztery
kroki, by otrzymać indywidualną listę artykułów wraz z
rysunkiem technicznym okucia. Zależnie od Państwa potrzeb można edytować, dopasowywać i personalizować
listę artykułów. Roto Con Orders to oszczędność czasu
podczas konfiguracji, modyfikacji i zamawiania okuć.
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Roto – zawsze blisko klienta!
Regionalni doradcy techniczni
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Uniwersalny system okuć do wszystkich rozwiązań od jednego dostawcy:

Roto Tilt&Turn
Roto Sliding
Roto Door
Roto Equipment
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System okuć rozwierno-uchylnych do okien i drzwi balkonowych
Systemy okuć do wielkopowierzchniowych, przesuwnych okien i drzwi tarasowych
Kompleksowe rozwiązania okuć do drzwi
Akcesoria uzupełniające do okien i drzwi

