Raam- en deurtechnologie

Speciale kleuren Roto AluVision
Snel en eenvoudig grotere individualiteit

Speciale kleuren Roto AluVision
Sommige mensen houden van kleur – wij bieden de helpende hand

De beslagtechnologie van Roto
voor aluminium ramen en
balkondeuren biedt planners,
gevelbouwers en systeemfabrikanten uitstekende mogelijkheden om zelfs de meest veeleisende projecten succesvol te
realiseren. Naast de grote veelzijdigheid voor wat betreft de
toepassingen en functies en de
bewezen kwaliteit, is ook het
design van het Roto beslag indrukwekkend.
Wij zorgen er nu voor dat u ook
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aan de wat minder gebruikelijke
ontwerpeisen van uw klanten
kunt tegemoet komen. En we leveren een groot deel van ons
beslag, zoals oplegaandrijvingen, grepen en scharnierzijden,
met individuele oppervlakken –
in meer dan 200 kleuren!
Nieuw vrijheid op het gebied
van kleur
Kies de zichtbare componenten in
de kleuren van uw bedrijf, realiseer
consistente kleurconcepten in de

gebouwen die u plant en zorg voor
gerichte kleuraccenten bij ramen,
deuren of gevels.
Roto AluVision maakt het mogelijk
– handgrepen en scharnierzijden in
dezelfde kleur als het profiel,
draairaamsloten in signaalkleuren of
scharnier- en handgreepkleuren die
bij een klantlogo passen: met beslagsystemen in een groot aantal
speciale kleuren.

U bepaalt wat er mogelijk is

ductgroepen en componenten beschikbaar in individuele kleuren:

We lakken de oppervlakken van het
beslag volgens uw wensen. Hierbij
hebt u de keuze uit meer dan 200
RAL-kleuren die we permanent op
voorraad hebben. En als dit kleurenspectrum niet voldoende is, laat ons
dan weten welke tint u zoekt – bij
voorkeur met de fabrikant en het artikelnummer. Wij zorgen voor de
rest. Snel en betrouwbaar, precies
zoals u het wilt.

	Draai-kiepbeslag Roto
AluVision T 300 en T 540: oplegaandrijvingen, accessoires,
scharnierzijde
	Verborgen draai-kiepbeslag
Roto AluVision Designo:
oplegaandrijvingen, accessoires
	Beslagsysteem Roto Patio Lift
voor hef-schuifdeuren: handgrepen

Hiermee kunt u de zaak een
kleurtje geven

Eenvoudig te bestellen,
betaalbaar, snel geleverd

Wij streven ernaar om alle zichtbare
beslag van de Roto AluVision-reeks
in speciale kleuren te leveren.
Momenteel zijn de volgende pro-

Bestel uw specifieke poedergelakte
beslag eenvoudig en snel: met de
“Checklist speciale kleuren” die
onze klantenservice u graag ter be-

schikking stelt. Wij garanderen aangename korte verwerkingstijden.
Wanneer u een van de 200 RALkleuren kiest die wij voorradig hebben, dan is uw beslag zeven dagen
na ontvangst van uw bestelling al
klaar voor verzending! Onze aantrekkelijk voorwaarden op basis van
de hoeveelheid bewijzen dat speciale wensen niet kostbaar hoeven
te zijn. Bij grotere verkoopvolumes
komt de toeslag voor speciale kleuren zelfs te vervallen.
Profiteer van ons aanbod, breng de
wensen van uw klanten in vervulling en verbeter uw concurrentiepositie. Wij adviseren u met plezier!
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Alles uit één hand: het optimale beslagsysteem dat aan al uw eisen voldoet

Roto AluVision |
Roto Door |

Uitgebreide beslagoplossingen voor aluminium ramen en deuren

Het op elkaar afgestemde assortiment aan onderdelen voor duurzaam
		 stevig gesloten deuren

Roto NT | 's Werelds bestverkochte draai-kiep-beslagsysteem voor ramen en
		balkondeuren
Roto Patio |

Beslagsystemen voor grote schuiframen en deuren
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