Teknik för fönster och dörrar

Roto AluVision Designo
Dolda beslag
för vackra fönster och balkongdörrar i aluminium

Roto AluVision Designo

För profilsystem med 16mm. beslags spår.

AluVision Designo
Ultimat funktionalitet. Perfekt design

Roto: Visar vägen i
aluminiumsektorn

Roto AluVision.
Följ framgången

Roto AluVision Designo:
Skapar vackra fönster

Rotos beslagssystem för fönster
och dörrar i aluminium kombinerar
den senaste tekniken med maximal
säkerhet och tilltalande design. Den
modulära designprincipen gör det
möjligt att integrera beslagen i nästan alla konventionella profilsystem
med 16mm. beslags spår. Tack vare
korrosionsbeständiga material håller beslagen längre och är mycket
mostståndskraftiga mot miljöpåverkan. Det är ingen överraskning att
aluminiumfönster med Roto-teknik
har ett gott rykte i hela världen.

AluVision är vad vi döpt vår nya
kompetens inom aluminium från
Roto till. Varför satsar vi på detta?
Vi vill göra det ännu lättare för dig
att bygga fönster. Roto AluVision är
stort steg framåt när det gäller att
göra det enkelt att konstruera och
samtidigt ekonomiskt. Dessutom
har vi anpassat och utökat vårt produktutbud.
Tack vare detta kan du reagera
snabbare när kraven på marknaden
ändras. Ett strålande exempel: Roto
AluVision Designo för stora fönster
och balkongdörrar i aluminium.

De krav som ingenjörer och arkitekter ställer på fönsters design och
funktioner blir allt större. Idag finns
ett mycket stort fokus på stora bågar och komplexa flerglaskonstruktioner. Samtidigt ökar kraven med
en tilltalande design och slimmade
profiler. Faktum är att ju mindre du
kan se av fönsterbeslagen som används, desto bättre. Roto AluVision
Designo når upp till alla de här kraven – som ett helt dolt beslagssystem för stora aluminiumfönster
med en bågvikt på upp till 150 kg.
Upptäck möjligheterna med
Roto AluVision Designo.
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Helt dolt vid vikter upp till 150 kg
I ett vackert rum krävs vackra fönster

Inget som som tar bort fokus
från fönstrets design

Höga bågvikter på upp till
150 kg är inte ett problem!

100 grader stor
öppningsvinkel

Roto AluVision Designo är en
trendsättare inom design och funktion med sina helt dolda gångjärn.
Det innebär att det inte finns några
synliga gångjärn på utsidan som
måste matcha husets färg – ingenting som tar bort fokus på fönstrets
design. Det enda som är synligt är
handtaget vilket gör att fönstret
passar in perfekt i omgivningen.

Stora bågar kan vara vackra, men
är också betydligt tyngre. Bågvikter
på över 100 kg är inte ovanliga.
Därför finns det också ett sug efter
diskreta beslag för de här ”eleganta
tungviktarna”.
Lösningen: Roto AluVision Designo
– ett fullständigt dolt beslagssystem för stora tunga aluminiumfönster på upp till 150 kg.
Fördelen: endast en extra specialkomponent (också denna osynlig
utifrån) krävs för att uppnå högsta
möjliga stabilitet tillsammans med
standardutrustning.

Andra fönster kan också använda
sig av dolda gångjärn. Men det är
mycket sällsynt att de också kan
öppnas så mycket som 100 grader.
Roto AluVision Designo klarar detta
och ger dig helt fri sikt ut.
Ytterligare designfördelar: Till skillnad från fönster med konventionella dolda aluminiumbeslag, ger Roto
AluVision Designo dig möjlighet att
öppna bågen helt och få
fri sikt.

Aluminiumfönster med Roto
AluVision Designo och dolda gångjärn
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Nu finns det inga hinder för
arkitektur av högsta kvalitet

Små komponenter ger hög
säkerhet

Standardbågar eller individuella arkitekturella tillämpningar, med AluVision Designo finns det en perfekt
lösning på alla utmaningar. Mycket
smala och höga format
är särskilt utmanande när det gäller
beslagen. Med kopplingsbara falsade gångjärn kan maximalt skydd
mot läckage fås även på gångjärnssidan på fullständigt dolda beslagssystem. Den valfria fönsterbromsen
(fästbar och dämpad) kan tack vare
möjligheten att begränsa öppningsbredden klara även de hårdaste
kraven för nya tillämpningar.

Roto AluVision Designos dolda beslag ger ett utmärkt inbrottsskydd.
En hög säkerhetsnivå möjliggörs av
det integrerade modulära låssystemet T540 (inbrottsskydd till Skydds
klass 2 i enlighet med DIN EN 16271630). De små kompakta gångjärnen ger gott om utrymme för ytterligare säkerhetskomponenter och
ökat skydd mot inbrottsförsök med
kofot

Hög nivå på inbrottsskydd till
EN-1627 - 1630
tack vare justerbara säkerhetskolvar
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Genomgående högsta design
Resultat: enkel montering och utökad
livslängd
Högsta möjliga skydd mot
korrosion
tack vare det unika ytskiktet:
RotoSil Nano

Färre delar,
snabbare montering
Alla komponenter på gångjärnssidan är fastklämda på ramen och
bågen för enklare montering.
Allting passar och fungerar perfekt.
Det är enkelt, snabbt och kostnadseffektivt. Formanpassad snäpp infunktion tack vare klämblock och
klämremsor med en genomgående
skruv som
går genom profilen. Olika klämremsor passar olika profiler.
Dessutom är det enkelt och bekvämt att justera: Roto AluVision
Designo kan monteras och
justeras med endast tre verktyg.
Justeringsnivåer är tydligt utmärkta.

Roto använder delvis härdat och
tempererat stål av högsta kvalitet
för enastående hållbarhet. Än en
gång visar Roto varför de är ledande inom
fönsterteknik med sitt
innovativa ytskikt RotoSil Nano.
Mikroskopiska nanopartiklar bygger
upp en yta som inte bara ger högsta möjliga skydd mot korrosion
utan även har unika
självläkande egenskaper.
Ytbehandlingen finns tillgänglig
som standard på samtliga beslag
utan extra kostnad. Roto AluVisions
högsta prioritet är kvalitet.

Enkel justering på bågstaget
med en 4 mm insexnyckel
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Enkel justering av gångjärnen och stag
för högre vikter med en med torx T20

Ingen risk att klämma fingrarna!
De smala mellanrummet på gångjärnssidan
innebär mindre risk att fingrar hamnar i
kläm

RotoLine
Handtag utan täckbricka

RotoLine
Fönsterhandtag

RotoLine
Växlat handtag

Använd teknik som uppfyller
kundernas önskningar
Fördelarna med Roto syns även på handtagen: Utöver
de väl beprövade RotoLine-handtagen – låsbara eller
TiltFirst – kan du med Roto även använda ett slimmat
låshus i kombination med det eleganta RotoLinehandtaget utan skyddsbricka för Roto AluVision Designo.
Detta ger inte bara en helt ny look för fönstret utan kan
även koordineras med fönsterprofilen. Alla RAL-färger
och särskilda färger kan användas.
Perfekt för alla öppningar
Roto AluVision Designo passar alla varianter: DrehKipp, sidohängda fönster, franska fönster eller KippDreh med bågvikt upp till 150 kg.
En översikt över alla fördelarna med Roto AluVision Designo:
	
Uppfyller de högsta kraven för funktion och design
	
Mycket enkelt att montera
	
Små, kompakta komponenter
	
Stor öppningsvinkel
	
Hög maxvikt för bågen
	
Unikt RotoSil Nano-ytskikt
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Roto Frank SA
Teknik för fönster och dörrar

Wilhelm-Frank-Platz 1
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Tyskland
Telefon
+49 711 7598 0
Fax
+49 711 7598 253
info@roto-frank.com

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

www.roto-frank.com

www.roto-frank.com

Från ett enda ställe: får du ett optimalt beslagssystem som klarar alla utmaningar

Roto AluVision | Omfattande lösningar för fönster och dörrar i aluminium
Roto Door | Ett utbud av passande komponenter för dörrar som alltid stängs lika bra
Roto NT | Världens bäst säljande Dreh-Kipp-system
för fönster och balkongdörrar

Roto Patio | Beslag för stora skjutfönster och -dörrar
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