Raam- en deurtechnologie

Roto AluVision Designo
Het verborgen beslag voor esthetische
aluminiumramen en -raamdeuren

Roto AluVision Designo

Voor eurokamer-profielsystemen

AluVision Designo
Optimale functionaliteit. Zeer fraai

Roto:
richtinggevend in aluminium

Roto AluVision.
Ontdek de vooruitgang

Roto AluVision Designo:
grote schoonheid

Roto beslagsystemen voor aluminiumramen en -deuren combineren
de modernste techniek met een optimale beveiliging en een aantrekkelijk uiterlijk. Dankzij de modulaire
opbouw volgens het bouwdoosprincipe kunnen ze in vrijwel alle
gangbare eurokamer-profielsystemen worden geïntegreerd. Dankzij
corrosiebestendige materialen is
het beslag zeer duurzaam en biedt
het een optimale bestendigheid tegen omgevingsinvloeden. Het is
dus niet verwonderlijk dat aluminiumramen met raamtechnologie van
Roto wereldwijd worden gewaardeerd.

AluVision is de naam van de aluminiumcompetenties van Roto. Wat
houdt dit in? Wij willen het werken
aan de ramen nog eenvoudiger
voor u maken. Hierbij bepaalt Roto
AluVision nieuwe maatstaven op
het gebied van verwerkings-vriendelijkheid en rentabiliteit. Bovendien hebben we ons productgamma opnieuw ingedeeld en
uitgebreid. Zodat u nog flexibeler
op de eisen van de markt kunt reageren. Uitstekend voorbeeld: Roto
AluVision Designo voor grote aluminiumramen en -raam-deuren.

De eisen van planners en architecten met betrekking tot uiterlijk
en functie van ramen nemen toe.
Grote vleugelelementen en hoogwaardige meervoudige beglazing
wegen letterlijk zwaar door.
Tegelijkertijd worden esthetische
vormen en smalle profielaanzichten
steeds populairder. Hoe minder er
van de raamtechniek zichtbaar is,
hoe beter. Roto AluVision Designo
voldoet aan deze eis – volledig
verborgen beslag voor grote
aluminiumramen met een vleugelgewicht tot 150 kg. Ontdek de
mogelijkheden met Roto
AluVision Designo.

3

Volledig verborgen tot 150 kg
Omdat mooie grote ruimtes mooie
grote ramen verdienen
Niets doet afbreuk aan het
mooiste raamdesign

Hoge raamgewichten tot 150 kg
zijn geen probleem

Grote openingshoek van 100
graden

Roto AluVision Designo zet maatstaven op het gebied van design en
functionaliteit met de volledig verborgen scharnierzijde. Dit betekent:
zonder van buiten zichtbare scharnieren waarvan de kleur moet worden aangepast – niets doet afbreuk
aan het raamdesign. Alleen de
raamgreep is zichtbaar en het raam
wordt perfect op de voorgrond geplaatst.

Grote vleugelelementen zijn mooi,
maar ook zwaar. Raamgewichten
van meer dan 100 kg zijn hierbij
geen zeldzaamheid. Hiervoor is een
decent beslag voor "elegante
zwaargewichten" gewenst. De oplossing: Roto AluVision Designo –
het volledig verborgen liggende beslag voor grote, zware
aluminiumramen tot 150 kg. Uw
voordeel: slechts één extra, eveneens van buiten onzichtbaar speciaal onderdeel volstaat om samen
met het standaardbeslag een optimale gewichtstabiliteit te bereiken.

Verborgen scharnierzijden worden
ook door andere fabrikanten geleverd. Maar een raamopeningsbreedte van tot 100° is moeilijk te vinden.
Roto AluVision Designo voldoet
aan deze eis en maakt hiermee een
ongehinderd uitzicht naar buiten
mogelijk. Nog een constructievoordeel: de geopende vleugel komt
niet zo ver in het zichtveld als bij
traditionele verborgen liggende aluminiumramen.

Aluminiumraam met Roto AluVision Designo en onzichtbare scharnieren
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Veeleisende architectuur is
altijd realiseerbaar

Kleine onderdelen bieden grote
veiligheidsreserves

Of het nu gaat om standaard vleugelformaten of individuele architectuuroplossingen, AluVision Designo
biedt de perfecte oplossing voor elke
uitdaging. Zeer smalle en hoge formaten stellen bijzondere eisen aan
het beslagsysteem. Door toepassing
van de koppelbare draairaamschaar
kan ook bij volledig verborgen beslagsystemen een maximale vleugeldichtheid aan de scharnierzijde worden gerealiseerd. De optioneel te
gebruiken draaibegrenzer (geremd
en gedempt) voor openingsbreedtebegrenzing maakt nieuwe gebruikstoepassingen mogelijk om aan de
hoogste eisen te voldoen.

Roto AluVision Designo voor verborgen beslag een bijzonder goede
inbraakbeveiliging. Door de integratie in het modulaire T 540 sluitsysteem is een hoge beveiliging mogelijk (inbraakwering van RC1 tot
RC3 conform DIN EN 1627-1630).
De kleine, compacte hoeklagers
bieden veel plaats voor extra
beveiligings-onderdelen en zorgen
voor extra uittilbeveiliging.

Hoge veiligheid voor weerstandsklasse 2
door verstelbare veiligheidsnokken
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Perfecte bouwkwaliteit
Resultaat: een eenvoudige montage
en een zeer lange levensduur
Optimale bescherming tegen
corrosie door unieke oppervlakken: RotoSil Nano

Minder onderdelen, kortere
montagetijd
Alle onderdelen van de scharnierzijde worden in de vleugel en het kozijn geklemd voor een eenvoudigere montage. Alles past perfect en
werkt eenvoudig, snel en dus met
een minimum aan kosten. De combinatie van klem en klemlijst met
een ponsschroef, die door het profiel dringt, garandeert een krachten vormopsluitende klemming. Er
zijn diverse klemlijsten verkrijgbaar
voor de verschillende profielgeometrieën. Een ander aspect is de
comfortabele afstelling: Roto AluVision Designo kan met maximaal
drie gereedschappen worden gemonteerd en ingesteld. De instelreserves zijn zichtbaar.

Roto kiest op het gebied van duurzaamheid niet alleen voor hoogwaardig, deels edelstaal. Met de innovatieve coatingRotoSil Nano
onderstreept Roto haar positie als
innovator in de raamtechnologie.
De kleinste nano-deeltjes zorgen
voor een oppervlak dat naast optimale bescherming tegen corrosie
ook over een uniek zelfherstellend
vermogen beschikt. Deze oppervlaktetechniek is standaard bij de
nieuwe scharnierzijdecomponenten, zonder meerprijs. Omdat kwaliteit bij Roto AluVision de hoogste
prioriteit heeft.

Eenvoudige verstelling op de schaar
met inbussleutel SW 4 mm
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Comfortabele montage
van hoek-/schaarlager met inbus T20

Geen gevaar voor de vingers
De smalle kier aan de scharnierzijde zorgt
ervoor dat het moeilijk is om vingers erachter te zetten

RotoLine
Rozetloze raamgreep

RotoLine
raamgreep

RotoLine
oplegaandrijving

Greeptechniek die het niets te wensen overlaat
De competentie van Roto komt ook tot uitdrukking in
de mechanismen. Naast de beproefde RotoLine
oplegaandrijvingen – afsluitbaar of TiltFirst – biedt Roto
u voor de Roto AluVision Designo een inlaatmechanisme met een elegante, rozetloze RotoLine greep. Dit
zorgt niet alleen voor een volledig nieuw raam-uiterlijk,
maar het kan ook op het raamprofiel worden afgestemd. Alle RAL-kleuren en speciale kleuren zijn
mogelijk. Perfect voor alle openingstypen
Met Roto AluVision Designo zijn alle beslagvarianten
mogelijk: draai-kiep-, draai-, kiep-, stolpvleugel en
TiltFirst met vleugelgewichten tot maximaal 150 kg.

Een overzicht van de voordelen van Roto
AluVision Designo
	
Voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van
functie en design
	
Eenvoudige montage
	
K leine, compacte onderdelen
	
Grote openingshoek
	
Hoog maximaal vleugelgewicht
	
Unieke RotoSil Nano oppervlakken
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Roto Frank SA
Raam- en deurtechnologie

Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefoon +49 711 7598 0
Telefax +49 711 7598 253
info@roto-frank.com

Rue du Bosquet 1
1400 Nivelles
Tel. :
+32 67 89 41 40
Fax :
+32 67 84 14 56
info.west@roto-frank.com

www.roto-frank.com
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Roto Frank AG
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Het optimale beslagsysteem voor alle eisen bij één leverancier:

Roto AluVision | Veelzijdige beslagoplossingen voor aluminiumramen en -deuren
Roto Door | Het complete onderdeelprogramma voor duurzaam dichte deuren
Roto NT | Het wereldwijd meest verkochte draaikiep-beslagsysteem voor ramen en
raamdeuren

Roto Patio | Beslagsystemen voor grote schuiframen en -deuren

