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Roto Patio Life
Komfortowe okucie do dużych drzwi przesuwnych
w nowej technologii Drive do 250 kg

Roto Patio Life w nowej technologii Drive do 250 kg
Komfortowe okucie do dużych drzwi przesuwnych

Innowacyjne, atrakcyjne, konsekwentnie w zgodzie z oczekiwaniami klientów
Roto Patio Life jest sprawdzonym,
komfortowym okuciem do wielkopowierzchniowych drzwi przesuwnych. Zapewnia ono doskonałą
szczelność i izolacyjność cieplną,
możliwość stosowania w budownictwie bez barier oraz skuteczną
ochronę antywłamaniową.

Nowa technologia Drive z opcjonalnym napędem elektrycznym do
Roto Patio Life umożliwia w pełni
automatyczną, a tym samym wyjątkowo komfortową, obsługę
i otwiera tym samym nowe obszary
w zakresie wzornictwa i konstrukcji
drzwi tarasowych. Najważniejsze
jest to, że napęd nie znajduje się na
ościeżnicy lub ramie skrzydła, ale
jest ukryty w podłodze.
Oto innowacja, która ustanawia
nowe standardy – i wzbudza zachwyt klientów!

Ukryty napęd montowany jest w posadzce.
Nie widać nawet pokrywy rewizyjnej, gdyż maskuje ją materiał, z którego wykonano podłogę.

Drive – najlżejszy sposób na poruszanie ciężkich skrzydeł
Nowy napęd elektryczny Drive do
Patio Life sprawia, że obsługa dużych
i ciężkich drzwi przesuwnych do 250
kg staje się jeszcze łatwiejsza.
Przesuwanie, ryglowanie i funkcja zabezpieczonej mikrowentylacji odbywa
się bezgłośnie i bez najmniejszego wysiłku – automatycznie po naciśnięciu
guzika – w postaci przycisku naściennego lub przy użyciu pilota.
W przypadku pojawienia się przeszkody skrzydło zatrzymuje się automatycznie, co przeciwdziała zakleszczeniu osób lub przedmiotów.
W każdej chwili możliwe jest ręczne
otwarcie drzwi – np. gdy zabraknie
prądu.

Drive – jedyny w swoim rodzaju
ukryty napęd do drzwi
Wszystkie inne napędy zamocowane są przeważnie na skrzydle
i ukryte za maskownicą.
Taka maskownica zdecydowanie
szpeci drzwi i zmniejsza powierzchnię przeszkloną. W technologii
Drive natomiast cały napęd jest
ukryty w podłodze.

To sprawia, że Roto Patio Life z napędem Drive gwarantuje perfekcyjny wygląd drzwi.
Drive – lepsze powietrze w pomieszczeniu za sprawą kontrolowanego wietrzenia
Technologia Drive pozwala na sterowaną elektrycznie mikrowentylację
z zabezpieczeniem przed wyważeniem. Umożliwia ona wymianę powietrza odpowiednio do potrzeb
użytkowników i przyczynia się do
zdrowego klimatu pomieszczeń.

Drive – odczuwalne korzyści,
przekonujące argumenty
 rzeznaczone do wielkopowierzchP
niowych przesuwnych drzwi tarasowych z profili drewnianych i
drewniano-aluminiowych z komfortowym niskim progiem
 rzesuwanie, ryglowanie i zabezP
pieczona mikrowentylacja po naciśnięciu guzika
 ałkowicie ukryty napęd elekC
tryczny nie zakłóca perfekcyjnej
estetyki drzwi
 bsługa przez naciśnięcie przycisku
O
naściennego lub przy użyciu pilota
 roste podłączenie dzięki zasadzie
P
Plug and Play (podłącz i używaj)
 atwy dostęp do napędu poprzez
Ł
pokrywę w podłodze
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