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Roto NX:
Uşi oscilo-batante fără  
obstacole în clasa RC 2 
până la 150 kg

 ■ Tilt &Turn
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Școala Schmoller:
Roto AL şi limitatorul 
de deschidere

 ■ Aluminiu
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 ■ Eveniment Mai mult confort, mai multă siguranţă, de-
sign modern, eficienţă crescută – pe întreg mapamondul, 
producătorii de ferestre şi uşi din aluminiu lucrează per-
manent pentru dezvoltarea produselor lor. Întotdeauna 
Roto Aluvision este alături de ei. Acest fapt este dovedit 
şi de multitudinea de exponate şi noutăţi prezentate  
la BAU 2019. Unul dintre acestea a arătat modul de  
funcţionare a unui nou limitator de deschidere pentru  
cercevele oscilante. Acesta, împreună cu alte exemple  
de configuraţii de feronerie, dezvoltate de Roto în mod  
individual pentru producători renumiţi de faţade, au  
furnizat numeroase subiecte de discuţii. 

„Roto însoţeşte în întreaga lume proiecte de anvergură ale unor 
arhitecţi celebri. Am prezentat în München câteva soluţii pen-
tru astfel de proiecte“, explică Jordi Nadal, director Aluvision 
 Europa, America, Orientul Mijlociu şi Africa, conceptul standului 
expoziţional. Pentru dezvoltarea unor astfel de soluţii, progra-
mele Roto AL şi Roto AL Designo, care sunt pe cât de diverse, 
pe atât de fiabile, continuă să joace un rol major.

Diversitate şi individualitate
„BAU ne oferă, în special, posibilitatea de a prezenta soluţii 
 pentru pieţele internaţionale în mod centralizat, în cadrul unui 
stand expoziţional, deoarece specialiştii din întreaga lume vin 
la München“, continuă Nadal. De exemplu, un mare interes au 
stârnit soluţiile inovatoare pentru clape de ventilaţie cu diferite 
tipuri de deschidere, care au fost dezvoltate pentru faţadele de 
clădiri înalte din Germania şi Anglia. „La BAU am prezentat, de 
asemenea, o nouă soluţie culisantă şi o configuraţie de feronerie 
pentru ferestre coplanare, care sunt foarte solicitate în America 
de Sud.“ În calitate de expert recunoscut, Roto cunoaşte cerin-
ţele diferitelor arhitecturi şi pieţe. Această diversitate a fost pre-
zentată cu succes la standul Roto, care a întâmpinat un număr 
foarte mare de vizitatori, la fel ca şi în anii anteriori.

Pulsul arhitecturii
„Roto este bine înrădăcinat în mintea multor constructori meta-
lurgişti şi proiectanţi de fatade“, se bucură şi Stefano Gianfreda, 
director regional clienţi şi pieţe pentru Europa, Orientul Mijlociu 
şi Africa. „Simţim pulsul arhitecturii din domeniul sticlei şi al alu-
miniului la expoziţia BAU şi imediat după aceasta, ne implicăm 
în multe proiecte fascinante. De aceea, pentru mine şi pentru 
colegii mei, expoziţia BAU va rămâne întotdeauna un motiv de 
entuziasm.“

Roto Aluvision stabileşte în 2019 noi impulsuri şi în sortimentul 
standard pentru utilizatorii de feronerie Roto din programele 
Door, Sliding şi Tilt&Turn. Fabricanţii care utilizează feroneria 
 culisantă Roto Patio Inowa au putut vedea în München noii blo-
catori de siguranţă antiefracţie, care fac posibilă clasa de rezis-
tenţă RC 2. Pentru programele de feronerie Roto AL şi Roto AL 
Designo au fost prezentaţi inovatorii blocatori de siguranţă, 
pre-clipsaţi. Cu Roto Solid C şi Roto Solid B, devin disponibile 
noile balamale pentru uşi de intrare principale şi secundare, 
în binecunoscuta calitate Roto.

Experţii

Roto Aluvision  
la BAU 2019

RC 2 cu Roto:  
Sisteme culisante
asigurate manual

 ■ Sliding

Pag. 6 şi 7

Roto Solid C:
Balamaua ascunsă pentru
uşi de intrare elegante din 
aluminiu

 ■ Door

Pag. 8 şi 9
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De interes

 |  O discuţie cu Preşedintele  

Roto Frank Holding AG,  

Dr. Eckhard Keill

Roto Inside: Domnule Dr. Keill, cifra de afaceri a Roto,  
în toate pieţele şi zonele economice, a crescut în 2018 
faţă de anul precedent cu aproximativ 5 procente.  
Apreciaţi ca mulţumitor acest rezultat?

Dr. Keill: Într-adevăr, acest rezultat este mulţumitor. Dar, din pă-
cate, constituie şi un indiciu al faptului că puternicele influenţe 
politice asupra economiei anumitor state au avut urmări semnifi-
cative. Deoarece producătorilor de ferestre şi uşi din multe pieţe 
ar fi putut să le meargă mult mai bine dacă, în respectivele pie-
ţe, factorul politic nu ar fi contribuit la frânarea investiţiilor în  
domeniul construcţiilor.

Piaţa rusească a mai suferit şi în 2018 urmările embargourilor. 
Pentru branşa ferestrelor, aceasta a însemnat un minus de 
aproape 10 procente. În Turcia, trimestrul al treilea a adus o  
prăbuşire dramatică a pieţei. Piaţa braziliană încă încearcă să 
îşi revină. Ştiţi şi dumneavoastră din presa cotidiană, ce se 

 întâmplă în aceste pieţe, din punct de vedere politic. Factorul 
politic influenţează astăzi economia mult mai puternic decât 
în urmă cu câţiva ani. Acest lucru face aproape imposibile 
prognozele. 

Roto Inside: Cu toate acestea, se pare că toate aceste  
evoluţii negative nu au afectat foarte puternic Roto.

Dr. Keill: Cel puţin nu în mod inevitabil şi nu în toate ţările. 
De fapt, majoritatea filialelor locale Roto au reuşit să evolueze 
mai bine decât media pieţei. Performanţa bună a făcut posibil 
acest lucru. De aceea îmbunătăţim şi în 2019 această perfor-
manţă. Între 2018 şi 2020, Roto investeşte un număr de milioane 
de euro format din două cifre în fabrici şi capacităţi de produc-
ţie, dar şi în forţa de muncă. Vrem să fim capabili ca, împreună 
cu clienţii noştri, să facem faţă şi unor vremuri mai grele în di-
verse pieţe, ca şi unor conjuncturi nefavorabile.

Roto Inside: Unde se concentrează investiţiile?

Dr. Keill: Un focus îl reprezintă, bineînţeles, resursele pentru 
Roto NX. Roto investeşte în acest an în dezvoltarea capacităţilor 
de producţie pentru Roto NX, cu aproximativ 40 de procente 
mai mult decât fusese planificat la sfârşitul lui 2017. Investiţii cu 
ajutorul cărora creăm premisele introducerii mai rapide a acestui 
program de feronerie oscilo-batantă la cât mai mulţi clienţi care 
îşi doresc această schimbare. Roto NX este răspunsul pentru 
multe cerinţe actuale. Aşteptările mari ale utilizatorilor în ceea 
ce priveşte designul, dimensiunea ferestrelor şi, automat, 
 greutatea acestora, vor fi îndeplinite fără nicio problemă de 
 catre Roto NX. La fel şi dorinţa de a avea o mai mare protecţie 

 |  Acum şi mai sigur de instalat:  

Programul de balamale Roto AL

 |  Roto AL şi pentru greutăţi mari:  

balamale pentru cercevele de 160, 200 şi 300 kg

 |  Clipsabil universal, pentru toate ferestrele standard  

şi ferestrele de siguranţă cu sistem de profile  

„Eurokammer“: noul colţar al sistemului de  

feronerie Roto AL

antiefracţie, deja în standard. Avem nevoie de procese de pro-
ducţie foarte eficiente în fabricarea ferestrelor. Şi aici este de 
ajutor Roto NX, prin multiplele inovaţii. Noi înşine am subesti-
mat  importanţa acestor teme pentru producătorii de ferestre 
şi  uşi şi, corespunzător acestei importanţe, cât de mare va fi  
succesul ad hoc al acestui nou program oscilo-batant.

Roto Inside: Vă aşteptaţi anul acesta la schimbări  
semnificative în pieţele internaţionale?

Dr. Keill: „Aşteptări“ nu prea putem avea în multe pieţe nici în 
2019. Există multă instabilitate politică. Ca şi companie activă 
la nivel global, Roto va folosi însă toate oportunităţile existente 
în pieţe cu semnale pozitive: America de Nord, Canada, America 
de Sud cu excepţia Braziliei, Europa de Vest înainte de Brexit, 
Europa de Sud şi de Est.

Roto Inside: Roto are cea mai îndelungată tradiţie în  
Germania şi în ţările vecine. Încotro se îndreaptă, după 
părerea dumneavoastră, producţia de ferestre şi uşi  
în aceste ţări?

Dr. Keill: După părerea mea, direcţia clară este către servicii.  
În pieţele mature oamenii nu mai cumpără o fereastră, ci o 
 soluţie pentru diverse cerinţe în ceea ce priveşte siguranţa, 
 confortul şi designul. Ideea acum este de a vinde pachetul cu 
valoare adăugată, pe care îl oferim în calitate de industrie, în 
mod adecvat clientului, adică la preţuri rezonabile. Pentru 
că avem nevoie de acestea. Doar pe baza unei bune situaţii 
a  veniturilor, putem învesti în tehnologia care asigură viitorul 
 industriei noastre.

 &    Ferestre grele de aluminiu? Mai multe informații  
despre soluţiile sigure cu Roto AL aici:  
 
www.roto-frank.com/en/roto-al

Roto AL pentru ferestre standard şi ferestre de siguranţă până la RC 3

Sigure şi pentru cercevele grele
 ■ Aluminiu Pentru ferestre şi uşi de balcon de până la 130 kg, sistemul de feronerie Roto AL reprezintă, de ani buni, „prima opţiune“ 

pentru mulţi producători, deoarece Roto AL face posibilă fabricarea unei mari varietăţi de ferestre standard şi ferestre de siguranţă 
până la RC 3, cu utilizarea unui număr mare de piese identice. Prin dezvoltarea programelor de balamale pentru segmentul de greutăţi 
mari, sistemul devine şi mai sigur de instalat şi, totodată, potrivit pentru cercevele cu greutăţi de 160, 200 şi 300 kg. 

Schimbarea capetelor de înşurubare cu o cheie 
hexagonală, ca şi un mecanism universal de 
colţ, facilitează şi accelerează considerabil pro-
ducţia de ferestre. Sistemul de feronerie este 
completat de tijele de transmisie şi ghidajele, 
parţial premontate. De asemenea, nou în sis-
tem este şi Axer 640 cu deschidere de batare 
de 190 mm, dedicat ferestrelor oscilo-batante 
de până la 200 kg.

Până la înălţimi de 3.000 mm ale 
cercevelelor 
Prin introducerea nou dezvoltatului program  
de balamale pentru cercevele grele, ca şi a noii 
 închideri mediane Roto AL pentru sistemul de 
profile „Eurokammer“, se reduce efortul de fa-
bricaţie al constructorilor metalurgi şi al produ-
cătorilor de ferestre şi, totodată, se lărgeşte  
paleta oferită de aceştia. În prezent, cu acest 
sistem se pot realiza ferestre oscilo-batante 
foarte mari sau înalte, ca şi ferestre oscilante 
foarte înalte, cu greutăţi până la 300 kg. Cu 
programele de balamale Roto AL 200 şi 300 kg, 
se pot produce standard cercevele cu înălţimi 
de până la 3.000 mm. 

Montaj facil, fără efort 
Capetele de înşurubare ale noii balamale apli-
cate pentru feronerie destinată greutăţilor mari 
au fost trecute pe cheie hexagonală 25, care 
înlocuieşte cheia hexagonală 10, pentru toate 
componentele clipsabile şi şuruburile speciale 
cu pini.

Ca urmare, cuplurile necesare sunt atinse pe 
cât de fiabil, pe atât de uşor şi fără efort. Opri-
rea este de asemenea mai facilă, mai rapidă şi 
mai sigură. Astfel, producătorii de ferestre be-
neficiază de costuri de producţie mai mici şi de 
o calitate mai bună a procesului de fabricaţie. 

Montaj fără unelte al colţarului
O altă facilitate în producţie este adusă de col-
ţarul clipsabil universal, pentru toate ferestrele 
standard şi ferestrele de siguranţă până la RC 
3. În programele Roto AL şi Roto AL Designo, 
acesta şi-a dovedit deja performanţele. Acum 
va fi încă o dată modificat, astfel încât să poată 
fi utilizat şi în combinaţie cu balamalele pentru 
greutăţi mari. Colţarul Roto AL poate fi fixat 
fără ajutorul uneltelor şi fără instalarea elemen-
tului de blocare „A“, cu ajutorul unei cleme  
clipsabile. Şi acest lucru facilitează procesul  
de prelucrare şi duce la scăderea semnificativă 
a costurilor de producţie.

http://www.roto-frank.com/en/roto-al
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„Suntem încântaţi să oferim, cu Roto NX, o so-
luţie cu adevărat convingătoare pentru uşi de 
balcon oscilo-batante grele“, explică Andreas 
Eilmes. „Multumită noii balamale inferioare toc, 
un sistem cu zero obstacole în clasele de rezis-
tenţă RC 2N şi RC 2 este în primul rând inde-
pendent de structura podelei şi, în al doilea rând, 
chiar şi în cazul geamurilor grele, se poate ajunge 
la o greutate a cercevelei de până la 130 kg în 
varianta standard. Cu o capacitate de încărcare 
de 150 kg sistemul de balamale P oferă produ-
cătorului de ferestre o mai mare flexibilitate.“

Independent de structura podelei 
Deoarece balamaua inferioară toc a sistemului 
de balamale Roto NX rămâne complet deasupra 
podelei, montatorul poate realiza cu uşurinţă 
pragul fără obstacole. Este posibilă şi echiparea 
uşilor de balcon oscilante şi oscilo-batante, ca 
şi a soluţiilor cu două canaturi şi ştulp. Datorită 
adâncimii mici de construcţie, Roto NX poate fi 
combinat şi cu profile foarte înguste, conforme 
cu noile tendinţe de design. 

 ■ Tilt&Turn În multe locuri, spărgătorii reuşesc încă prea uşor şi prea des să obţină accesul prin uşa balconului sau a terasei. În plus 
faţă de feroneria antiefracție, producătorii de ferestre recomandă clienţilor lor geamuri antiefracţie pentru acest „punct nevralgic“ 
al faţadei clădirii. „Lucru de înţeles, care are sens, dar care reprezintă o provocare pentru feronerie“, spune Andreas Eilmes din echipa 
de marketing al sortimentului şi produselor. „Sticla sigură face ca geamul să fie greu, iar răspândirea tot mai mare a pragurilor fără 
obstacole creează şi alte cerinţe.“ Cu toate acestea, împreună cu furnizorii de sisteme, Roto a găsit deja câteva soluţii sigure pentru 
uşile de balcon cu profile din PVC. 

Puternic pentru mai multă siguranţă
Cârligul de tip gheară, aflat în echiparea stan-
dard la Roto NX, permite blocarea uşii, atunci 
când mânerul se află în poziţia închis, prin blo-
carea sigură a mişcării feroneriei. Astfel se pot 
realiza uşi de balcon şi de terasă cu clase de 
rezistenţă RC 2N şi RC 2. „De curând am testat 
uşile de balcon din PVC ale partenerilor noştri 
Veka şi Profine, cu praguri fără obstacole, cu 
feroneria standard şi cu opt blocatori cucap-ciu-
percă“, relatează Christoph Rüth, specialist  
Roto Lean pe piaţa germană, care a participat 
la această dezvoltare. „Rezultatul a entuziasmat 
pe toată lumea.“

Eilmes este convins că aceste teste au avut  
loc exact la momentul potrivit: „Tot mai multe 
proiecte cer în mod clar soluţiile cu zero obsta-
cole şi nu se mai mulţumesc cu cele acceptate 
acum câtva timp, de genul pragurilor ridicate 
până la 20 mm, deci aproape fără obstacole. 
Dar totodată, aproape de întotdeauna se  
solicită clasa de rezistenţă RC 2, sau minimum 

RC 2N.“ De aceea sunt planificate şi alte 
 testări împreună cu ofertanţii de sisteme.

Siguranţă anti-deschidere prin  
împingere până la 300 kg
Chiar şi cârligul de tip gheară Roto NX a fost 
testat, ca parte componentă. Eilmes îşi amin-
teşte: „Acesta a fost conceput tocmai pentru 
rezistenţa la împingere, dar am vrut să ştim 
până la ce sarcini mecanice poate rezista noul 
cârlig tip gheară. De aceea a fost testat ca piesă 
componentă cu 3 kN. S-a dovedit că acesta 
oferă o siguranţă anti-deschidere prin împingere 
până la 300 kg.“ 

Protecţie anticorozivă ridicată şi  
funcţionalitate testată
Roto NX oferă, prin suprafaţa Roto Sil Level 6,  
o protecţie anticorozivă ridicată. Siguranţa de 
funcţionare şi rezistenţa la efracţie a unei uşi de 
balcon sau terasă echipate cu această feronerie 
sunt astfel garantate pe termen lung, datorită 
înaltei calităţi a materialelor. „Bineînțeles că 
sunt îndeplinite, cu sistemul de balamale P,  
cerinţele conforme cu DIN 1326-8“, relatează 
Eilmes. „Prin urmare, producătorii de ferestre 
din PVC pot să dezvolte, cu ajutorul noului nos-
tru program de feronerie oscilo-batantă Roto NX, 
uşi de balcon şi de terasă de înaltă calitate şi în 
pas cu timpul.“

 |  Adâncime mică de construcţie: Roto NX pentru uşi de balcon şi de terasă cu profile foarte înguste. Este posibilă şi echiparea uşilor de balcon oscilante şi oscilo-batante,  

ca şi a soluţiilor cu două canaturi şi ştulp.

 |  Test promovat: uşi de balcon din PVC 

cu prag fără obstacole de la Veka

 |  Complet deasupra podelei: balamaua inferioară toc  

a sistemului de balamale Roto NX P

 |  Siguranţă anti-deschidere prin împingere până la 300 kg 

Oferită de cârligul tip gheară Roto NX.

 &    Uşi de balcon fără obstacole, rezistente la intemperii,  

realizate cu această soluţie sistemică Roto:  
 
www.roto-frank.com/en/roto-nx/zero-barrier

Testare de succes cu pragurile uzuale

Uşi oscilo-batante fără obstacole Roto NX în clasa 
RC 2 până la o greutate a cercevelei de 150 kg

https://ftt.roto-frank.com/en/products/product-view/detail/roto-nx/zero-barrier/
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Grupul Alutech, Rusia

Dezvoltare la nivel  
internaţional cu Roto

 ■ Aluminiu În imediata vecinătate a standului Roto de la BAU 2019, s-au aflat profesio-
niştii în aluminiu de la grupul Alutech. Aceştia, aflaţi anul acesta la a doua participare în 
München, au prezentat sistemele lor pentru construcţia de ferestre şi de faţade. Pe par-
cursul BAU 2017 a început un schimb eficient de experienţă între tehnicienii şi managerii 
de la grupul Alutech şi Roto. Astfel, la sfârşitul lui 2018, s-au pus bazele unei promiţătoare 
colaborări, după cum confirmă şi Sergey Iwanowitsch Sowetnikov, director al fabricii 
Alumin din Minsk.

Roto Inside: Domnule Sowetnikov, anul 
acesta Alutech şi-a expus pentru a doua 
oară sistemele la BAU, sisteme pentru care 
dumneavoastră produceţi profilele în fabri-
ca Alumin Techno. Care sunt experienţele 
avute de dumneavoastră la expoziţia din 
2017, care v-au motivat să reveniţi pentru 
a doua oară în München? 

Sowetnikov: În 2017 Alutech a reuşit să stâr-
nească foarte mult interes. Am reuşit atunci să 
stabilim foarte multe contacte noi, care au con-
dus între timp la relaţii de afaceri interesante. 
Acest lucru a întărit hotărârea conducerii de  
a întreprinde măsuri viitoare pentru a construi 
relaţii cu arhitecţii şi constructorii de faţade 
 europeni. De aceea ne-am prezentat anul 
 acesta cu un stand expoziţional de două ori 
mai mare. În plus, la BAU vin mulţi vizitatori 
din Asia – o piaţă în care Alutech doreşte să 
se dezvolte, la fel ca şi în Europa de Vest. 

Roto Inside: Alutech vinde sisteme de profile 
pentru construcţia de faţade şi ferestre  
din 2004. Acestea sunt produse în fabrica 
Alumin Techno din Minsk. Cum a evoluat 
această afacere în cei 15 ani de la înfiinţa-
rea companiei?

Sowetnikov: Grupul Alutech continuă să 
crească, situaţia sa economică este foarte 
bună şi putem investi în mod constant în noi 
capacităţi de producţie. În 2013, a fost posibilă 
creşterea capacităţii de producţie a profilelor 
din aluminiu extrudate de Alumin Techno cu 
80%. La acea vreme, au fost create patru noi 
zone de producţie pentru extrudarea profilelor, 
anodizarea şi vopsirea profilelor, precum şi o 
linie modernă de ambalare. Astăzi producem 
profile pe şase linii. În 2015, Alumin Techno a 
atins pentru prima dată un volum de producţie 
de 75.000 de tone. 

Roto Inside: Colaborarea cu Roto este de 
dată recentă. Ce factori au determinat 
conducerea grupului Alutech să aleagă 
Roto drept partener?

Sowetnikov: Pe de o parte, calitatea înaltă a 
feroneriei. Inginerii din centrul nostru de testare 

au fost foarte mulţumiţi, după numeroase în-
cercări. Oamenii noştri de vânzări laudă bunul 
raport preţ/ performanţă al sistemelor Roto AL 
şi Roto Patio Alversa. Acest lucru este important, 
deoarece Alumin Techno realizează în prezent 
90% din cifra sa de afaceri pe pieţele din Fede-
raţia Rusă, Belarus şi Ucraina. Acolo clienţii sunt 
sensibili la preţ, dar conştienţi şi de calitate.
 
Roto Inside: S-a scris că Grupul Alutech  
doreşte să se îndrepte din ce în ce mai 
mult către noi pieţe în următorii ani. Ce  
rol a jucat acest lucru în decizia pro Roto?

Sowetnikov: De fapt, un rol important. Roto 
sprijină Alumin Techno în înţelegerea particula-
rităţilor fiecărei ţări şi pieţe. De asemenea, 
apreciem foarte mult viteza inginerilor de apli-
caţii din echipa Roto Aluvision atunci când vine 
vorba de dezvoltarea unor soluţii speciale pentru 
proiecte. Acest lucru ne face mai puternici în 
relaţiile cu noii clienţi. Roto participă la dezvol-
tarea produselor noastre şi suntem mulţumiţi de 
colaborarea de succes a specialiştilor Roto cu 
inginerii noştri. Pe durata expoziţiei BAU, Roto a 
informat în detaliu aproximativ 120 de tehnicieni 
şi invitaţi ai companiei noastre. Şi un asemenea 
angajament este important pentru noi.

Roto Inside: Grupul Alutech a crescut 
enorm în ultimii douăzeci de ani. Ce  
obiective veţi urmări în deceniul următor?

Sowetnikov: Astăzi, produsele Grupului Alutech 
sunt vândute în peste 65 de țări. Din an în an, 
gama de produse se lărgeşte. Inginerii noştri 
rezolvă, de asemenea, sarcini tehnice foarte 
complexe pentru proiecte mari. Toate filialele se 
adaptează în mod flexibil la dorinţele clienţilor şi 
la cerinţele pieţelor specifice. De aceea Roto se 
potriveşte bine cu Alutech. Ambele companii 
sunt extrem de orientate spre client şi, prin ur-
mare, au succes. De exemplu, Alumin Techno 
lucrează în prezent la sistemele pentru continen-
tul african. Competenţa Roto este foarte bine-
venită. Deci, dacă mă întrebaţi astăzi cu privire 
la obiectivele pentru următorii zece ani, vrem 
să facem în noi pieţe, ceea ce ne-a adus succe-
sul pe pieţele cunoscute: satisfacerea cerinţelor 
clienţilor şi convingerea acestora prin calitate.

 |  În 2019 pentru a doua oară la BAU: 

Alutech în hala C1

 |  Alutech a prezentat la BAU 2019 în jur de 30 de sisteme pentru construcţia de faţade şi ferestre. 

 |  Fabrica Alumin Techno din Minsk livrează către clienţi din ţările CSI, Europa, Africa, Australia şi cele două  

Americi. Profilele sunt fabricate în conformitate cu DIN 17615, EN 755-1, EN 755-2 respectiv EN 12020.  

Calitatea tratamentului de suprafaţă este confirmată de certificatele elveţiene Qualicoat/Seaside şi Qualanod.

 |  Oaspeţii au fost întâmpinaţi cu  

bucurie în standul expoziţional şi 

de către Dr. Eckhard Keill, preşe-

dinte al Roto Frank Holding AG (în 

faţă, centru). Sergey Iwanowitsch 

Sowetnikov (al doilea rând, la stân-

ga de Dr. Keill), director al fabricii 

Alumin Techno din Minsk, a venit 

însoţit de cinci colegi pentru a  

discuta cu reprezentanţii echipei 

Roto Rusia şi Roto Aluvision.
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Ferestre supravegheate electronic

Josko asigură 
spaţiile de locuit

Consultanța organizaţională Roto Lean

Kovinoplast se echipează pentru viitor
 ■ Comerţ Compania Kovinoplast din Herţegovina lucrează de aproape 20 de ani cu Roto. Anul trecut, fondatorii 

acesteia i-au rugat pe membrii echipei Roto Lean, să găsească răspuns la o întrebare importantă: Cum trebuie 
 organizată astăzi distribuţia de feronerie, astfel încât să corespundă şi pe viitor cerinţelor producătorilor moderni 
de ferestre? A fost solicitat pachetul de consultanţă Roto Lean M. Conţinutul acestuia: o analiză a organizaţiei 
şi un workshop pentru optimizarea proceselor de lucru în companie. La scurt timp după discuţiile preliminare 
de la Fensterbau Frontale, în martie 2018, Kovinoplast s-a hotărât să aleagă această ofertă foarte promiţătoare, 
din punctul de vedere al companiei.

„O companie care s-a poziţionat cu succes pe piaţă ar trebui ca, 
la nevoie, să poată funcţiona sigur şi bine şi în absenţa fondato-
rilor şi a proprietarilor“, explică asociatul în vârstă de 63 de ani, 
Blago Kvesić. Pentru a se asigura de acest lucru, s-a dorit în 
2018, cu sprijinul unui observator neutru, să se decidă încă o 
dată, dacă firma Kovinoplast era bine pregătită în acest sens. 
Manager Roto Lean, Sándor Tar, a venit de mai multe ori din  
Ungaria în acest scop, începând din mai 2018. Prin discuţii cu 
toţi angajaţii s-a constatat situaţia prezentă, pentru ca, ulterior, 
să se creioneze procesele şi organizarea logisticii. În încheierea 
procesului de consultanţă, s-au făcut recomandări pentru o  
organizare eficientă a muncii în echipă şi pentru şcolarizarea  
angajaţilor pe diverse teme legate de auto-organizare şi tehnici 
de conversaţie.

Mai puternici şi mai de succes
Directorul de zonă economică Martin Graé se bucură de noua  
şi strânsa colaborare: „Considerăm că decizia Kovinoplast de a 
contracta atât un pachet de consultanţă Roto Lean şi o şcolari-
zare Roto Lean la faţa locului, cât şi un training de vânzări la se-
diul Roto din Lövő, reprezintă un semn de mare încredere.“ În 
aprilie 2019 investitorii sunt deja foarte siguri că şcolarizarea şi 
consultanța acordate echipei lor au făcut ca aceasta să devină 
mai puternică şi mai de succes.

Pentru Blago Kvesić, decizia de a apela la consultantul Roto Lean 
a fost mai mult decât firească: „Vrem ca echipa noastră să fie 
pregătită de formatori care înţeleg foarte bine industria feroneri-
ei. Desigur, au existat întotdeauna şcolarizări pentru produsele 
Roto. Dar de data aceasta a fost vorba, în primul rând, despre 
chestiuni de cooperare şi de reprezentare perfectă în vânzări şi 
în distribuţie.“ Feedback-ul de la participanţii la seminar? Potrivit 
antreprenorului, angajaţii s-au întors la activitatea lor foarte  
motivaţi de consilierea Roto Lean, precum şi de trainingul de 
vânzări. 

Mai siguri de viitor cu Roto
„Noi, acţionarii, putem acum să privim mai relaxaţi către viitor, 
deoarece ştim că prezenţa noastră nu mai este indispensabilă 
pentru o evoluţie de succes a companiei.“ Din punctul de vede-
re al domnului Graé, aceasta este o veste bună: „Kovinoplast  
are oportunităţi foarte bune de creştere. Este minunat să vedem 
că Roto a contribuit la creşterea posibilităţilor de valorificare a 
acestor oportunităţi şi în deceniile următoare.“

 |  O idee bună. Acţionarul Mladen Brzica stânga) şi Blago Kvesić (dreapta) 

studiază recomandările în urma consilierii Roto Lean.

 |  Împreună păstrăm lucrurile în echilibru:  

Participarea activă este încurajată în trainingurile de vânzări de la Roto.

 |  Suntem o echipă! Consultantul Roto Lean Sándor Tar (primul rând,  

primul din dreapta) a vizitat de mai multe ori Kovinoplast în Herţegovina.

 |  Cum mă simt în legătură cu munca mea şi ce se schimbă atunci când  

gândesc diferit? Trainerul Roto Kornél Mayer dă impulsuri.

 |  Martin Graé 

Director zonă economică 

Est Adria

 &    Informaţii despre Roto Lean: 
 
www.roto-frank.com/en/roto-lean

 |  Thomas Reibe, director  

al departamentul de dezvoltare  

şi de management al produselor  

la Josko Fenster und Türen GmbH

 &    Roto E-Tec Control – baza solidă pentru 
mai mult control, siguranţă şi confort: 
 
www.roto-frank.com/en/roto-e-tec-control

 |  Monitorizarea electronică  

a ferestrei de la Roto – pentru  

sentimentul plăcut al siguranţei

 ■ Roto E-Tec Elementele de contact din sistemul MVS de la 
Roto sunt folosite la nivel mondial pentru echiparea feres-
trelor integrate prin cablu într-un sistem de supraveghere. 
Și compania Josko Fenster und Türen GmbH din localitatea 
austriacă Kopfing foloseşte sistemul MVS. „Multe dintre 
ferestrele livrate de fabrica noastră sunt, după montaj,  
supravegheate elecronic“, relatează Thomas Reibe.

Acesta conduce departamentul de dezvoltare şi de management 
al produselor în cadrul renumitei companii. „Oamenii au un senti-
ment de siguranţă, atunci când pot verifica, de oriunde, dacă fe-
restrele lor sunt închise sau atunci când ştiu că, în cazul unei des-
chideri forţate, se va declanşa o alarmă. Şi Josko are o contribuţie 
la aceasta, deoarece îi şcolarizăm pe partenerii noştri de distribu-
ţie, cum să promoveze activ tehnologia de siguranţă la ferestre.“ 

În strânsă legătură cu arhitecţii
Aproape 15 procente din ferestrele produse anual de către Josko 
sunt gata echipate cu senzori MVS. „Când am început colaborarea 
cu Roto, aceasta era încă o temă neînsemnată. Dar pe parcursul 
ultimilor cinci ani, cererea a crescut enorm.“ Introducerea bloca-
torilor de batare cu senzori MVS integraţi nu intensifică aproape 
deloc efortul în producţia de ferestre. Cu toate acestea, în calitate 
de producător de ferestre, trebuie să ţii cont de faptul că planifi-
carea şi implementarea trebuie făcute în strânsă colaborare între 
arhitect sau şef de şantier şi constructorul de sisteme de alarmă, 
opinează Reibe. „Aici beneficiem de contactul apropiat al parte-
nerilor noştri de distribuţie cu proiectanţii din regiunea lor. Dacă 
este proiectată o clădire de înaltă calitate, atunci arhitecţii ştiu că 
ar trebui să vorbească cu partenerul Josko într-un stadiu incipient.“

Flexibil datorită senzorilor integraţi
Datorită poziţionării ascunse a senzorilor în blocatorii de batare, 
este posibilă adaptarea flexibilă a feroneriei de fereastră rămase, 
la alte nevoi ale clientului. Indiferent de numărul punctelor de în-
chidere suplimentare sau de implementarea ori neimplementarea 
unui mecanism suplimentar cu cheie – senzorii vor fi integraţi  
de fiecare dată în acelaşi fel. Elementele de contact MVS pot fi 
integrate de către toţi fabricanţii de ferestre care lucrează cu un 
program de feronerie oscilo-batantă sau culisantă. Sunt disponi-
bile elemente de contact cu recunoaştere VdS pentru monitorizare 
de închidere şi deschidere combinată (VdS Nr. G 102512 VdS  
clasa B), monitorizare de închidere (VdS Nr. G 102038 VdS  
clasa C) şi EN50131-2 gradul 2 de monitorizare a deschiderii  
(VdS-Nr. G 102512) ANPI (B-659-0002). 

Dovedit şi certificat
În prezent, în opinia lui Reibe, există puţine indicii că monitorizarea 
ferestrelor va fi efectuată în curând, la scară largă, prin interme-
diul sistemelor radio: „Din punctul meu de vedere, soluţiile prin 
cablu vor continua să conducă un timp, deoarece sistemele radio 
nu sunt, din păcate, suficient de smart şi rămân deocamdată 
atractive doar pentru o clientelă foarte mică. În orice caz, toţi cei 
care vor sau trebuie să dovedească asiguratorului că au instalat o 
tehnologie de siguranţă certificată, vor trebui să rămână deocam-
dată la sistemele prin cablu. Astfel, monitorizarea bazată pe radio 
are sens doar atunci când acest lucru nu este necesar şi când este 
vorba de o modernizare.“

http://www.roto-frank.com/en/roto-lean
http://www.roto-frank.com/en/roto-e-tec-control
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Sisteme culisante asigurate manual
RC 2 cu feronerie Roto 

 ■ Sliding Cererea pentru sisteme culisante creşte pretutindeni în lume. De la o ţară la alta, însă, există solicitări diferite în privinţa 
vitrajelor, etanşeităţii şi protecţiei la efracţie. Roto susţine producerea sistemelor care se pot încadra în clasa RC 2, chiar şi în  
cazul unor greutăţi mari ale cercevelelor, prin utilizarea diferitelor componente de siguranţă. 

 &    Siguranţă cu feroneria culisantă Roto Patio – 
Informaţii despre toate componentele:  
 
www.roto-frank.com/en/sliding-windows

Roto Patio Inowa corespunde clasei RC2 pentru toate  
materialele ramei
Nici programul Roto Patio Inowa nu reprezintă o bucurie pentru 
spărgători. Fiindcă feroneria inteligentă pentru sisteme culisante 
în plan paralel, care conferă o etanşeitate foarte bună, prezintă 
puncte de închidere pe toată rama. Prin punctele de închidere 
suplimentare, care pot fi poziţionate la alegere, creşte din nou  
în mod considerabil nivelul de etanşeitate şi siguranţă. Montajul 
punctelor de închidere active pe montant fac ca sistemul culisant 
să fie compatibil cu clasa RC 2 – acest lucru fiind valabil pentru 
toate materialele ramei.

Blocatorii de siguranţă speciali pentru feroneria culisantă inteli-
gentă au fost prezentaţi la BAU 2019. Aceştia sunt deja livrabili. 
Cei care doresc să producă sisteme culisante cu etanşeitate  
superioară din clasa RC 2 cu Roto Patio Inowa sunt consiliaţi  
corespunzător şi asistaţi în timpul auditului sistemului.

 |  Mâner cu cheie Roto Line pentru clasa de siguranţă RC 2  

la Roto Patio Inowa precum şi la Roto Patio Alversa. 

Sistemele culisante din familia de produse Roto Patio prezintă o rezistenţă mai 
bună la încercările de intrare prin efracţie, în special prin introducerea a patru 
componente pe care producătorii le cunosc deja din programele de feronerie osci-
lo-batantă Roto NT/Roto NX, respectiv Roto AL. Se utilizează astfel şi la sistemele 
culisante puncte de blocare de siguranţă în formă de ciupercă, cu blocatori de  
siguranţă stabili, înşurubaţi de mai multe ori. În poziţia închis şi montaţi pe toată 
rama, aceştia se prind fix unul de celălalt, împiedicând în acest fel o spargere  
facilă. Mânerul cu cheie împiedică deplasarea şi deblocarea feroneriei din afară. 
Protecţia anti-găurire montată în nut, care nu este vizibilă pe partea exterioară,  
împiedică perforarea mecanismului. 

Puncte de blocare reglabile şi blocatori specifici sistemului
Punctele de blocare de siguranţă în formă de ciupercă sunt reglabile la toate  
sistemele numite în continuare Roto Patio, atât pe înălţime, cât şi ca presiune pe 
garnituri. Utilizarea unei cercevele culisante poate fi optimizată în timpul montajului, 
la faţa locului, printr-un număr mai mare de puncte de închidere.

Pentru sistemele Roto Patio Alversa | PS şi Roto Patio Inowa s-au creat blocatori de 
siguranţă speciali, care corespund caracteristicilor de performanţă ale feroneriei 
culisante.

 |  Nou: blocatori de siguranţă 

speciali pentru montant la sis-

temele culisante în plan para-

lel Roto Patio Inowa. Puncte 

de închidere active, cu blocare 

la culisarea în sens opus, de-

termină compatibilitatea cu 

clasa RC 2 a acestui sistem 

foarte etanş

http://www.roto-frank.com/en/sliding-windows
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 |  Mâner cu cheie Roto Line pentru clasa de siguranţă RC 2  

la Roto Patio Alversa precum şi la Roto Patio Inowa. 

Componente electronice pentru şi mai multă siguranţă
Dacă există solicitări pentru siguranţa sporită, se pot introduce în sistemele culisante Roto  
menţionate şi componente electronice suplimentare din programul Roto E-Tec Control. Senzorii 
sistemului magnetic de supraveghere a închiderilor şi deschiderilor MVS se integrează în bloca-
tori. Aceştia rămân invizibili, la fel ca toate celelalte componente de siguranţă. Aspectul sistemului 
culisant nu este afectat de senzorii existenţi sau de cabluri vizibile.

 |  Dacă mânerul este rotit cu 180 de 

grade în sus, garnitura superioară 

orizontală coboară pe toată lăţimea 

cercevelei cu cinci milimetri şi 

 determină astfel un schimb perma-

nent de aer printr-o fantă. Datorită 

elementelor de blocare fixate în 

 blocatori, sistemul culisant rămâne 

foarte bine închis –un avantaj clar 

al produsului ce oferă mai multă 

 siguranţă, în special în timpul unei 

absenţe îndelungate.

Blocator de siguranţă cu funcţie de ventilare la  
Roto Patio Alversa | PS
Prin combinaţia elementelor de siguranţă, uşile batant-culisante 
şi culisante în plan paralel pot fi produse cu toate cele patru vari-
ante ale sistemului Roto Patio Alversa şi în clasele de rezistenţă 
RC 2N şi RC 2. Feroneria universală permite producerea foarte 
economică a sistemelor culisante, fie că sunt batant-culisante 
sau culisante în plan paralel, precum şi încadrarea în diferite  
clase de rezistenţă pe aceeaşi linie de producţie.

Plusul de protecţie mecanică este asigurat şi la acest sistem de 
blocatorii de siguranţă care sunt reglabili pe înălţime şi în privinţa 
presiunii pe garnituri. Se adaugă blocatorul de batare din oţel, 
blocatorii specifici sistemului şi mânerele cu cheie. Pentru vari-
anta Alversa | PS, Roto a dezvoltat un blocator de siguranţă  
special, cu funcţie de ventilaţie.

Reglajul pe înălţime precum şi reglarea presiunii pe garnituri  
(+/– 1,2 mm) şi reglajul lateral (+/– 3 mm) se pot realiza fără 
probleme.

 |  Toate cele patru variante de elemente batant-culisante şi culisante în plan paralel ale sistemului 

Roto Patio Alversa se încadrează în clasa RC 2, printr-un mecanism prevăzut cu până la patru 

puncte de blocare în formă de ciupercă. Tehnologia este completată prin elemente de blocare 

fixate pe ramă.

 |  Mâner cu cheie Roto Line pentru  

clasa de siguranţă RC 2 la Roto Patio Life.

Cu Roto Patio Life RC 2 în standard
Feroneria Roto Patio Life pentru „usi culisante cu ridicare“ de di-
mensiuni mari, cu greutate de până la 400 kilograme, din lemn şi 
lemn-aluminiu, deosebit de uşor de utilizat, dispune pentru echiparea 
standard de statutul de siguranţă oferit de clasa RC 2. Acest lucru 
este asigurat de mecanismul prevăzut cu până la patru elemente de 
blocare în formă de ciupercă, precum şi elementele speciale pentru 
închidere din partea mediană – aşa-numitele „închideri mediane“.

Punctul forte al sistemului este ventilarea sigură şi în acelaşi timp  
ascunsă: dacă mânerul este rotit cu 180 de grade în sus, garnitura 
superioară orizontală coboară pe toată lăţimea cercevelei cu cinci 
milimetri şi determină astfel, printr-o fantă, un schimb permanent de 
aer. Datorită punctelor de blocare în formă de ciupercă, fixate foarte 
bine în blocator, sistemul culisant rămâne totuşi blocat. Rezultatul:  
o ventilare naturală, care nu este vizibilă din afară şi în acelaşi timp  
o protecţie anti-ridicare eficientă. Mânerul Roto Patio Life acţionează 
deopotrivă elementele de etanşare, cât şi cele de închidere. Se utili-
zează un mâner cu cheie şi protecţie anti-găurire.
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Roto Solid C: pentru design deosebit şi montaj uşor
Balamaua ascunsă pentru uşi de intrare elegante din aluminiu

Fixare uşoară datorită  
funcţiei FixClick
Bretelele de blocare la  
semibalamaua toc fixează  
simplu cerceveaua de uşă.

Semibalama toc

Modul de reglaj pe înălţime cu  

şurub fixare directă: reglajul pe 

înălţime se efectuează într-un  

singur punct la balamaua de uşă 

inferioară.

Semibalama cercevea

Elegant şi ascuns
Suportă uşi de intrare din alumi-
niu cu deschidere interioară – 
până la 140 kg cu utilizare a trei 
balamale – dar rămâne discret, 
fără a fi observat. 

Practic şi confortabil 
Unghiul de deschidere 
până la max. 110° asigură 
cel mai mare spaţiu posibil 
la intrare.

max. 
110°

Reglaje  
Înălţime +4/– 2 mm
Lateral +/– 3 mm
Presiune de contact +/– 1,2 mm

 |  Chei multifuncţionale, bretele de 

blocare şi siguranţă antiridicare:  

Setul de montaj disponibil ca  

accesoriu simplifică montajul,  

chiar şi în cazul uşilor grele

 ■ Door Tot mai mulţi antreprenori preferă uşile de intrare mari, cu contururi suple,  
aspect şi strălucire modernă. Balamaua de uşă prezentată pentru prima dată recent  
la BAU 2019, Roto Solid C, ţine cont de această tendinţă. În acelaşi timp îndeplineşte 
cerinţele din ce în ce mai mari în privinţa protecţiei la efracţie şi durabilităţii. Această 
balama ascunsă asigură o acţionare uşoară, chiar şi a uşilor cu greutate de 140 kg.  
În plus, Roto Solid C susţine echiparea uşilor cu rezistenţă la efracţie conform RC 2.

Noua balama este disponibilă în culorile argintiu şi negru. Suprafaţa sa îndeplineşte cele mai 
mari solicitări de rezistenţă la coroziune conform clasei 5, DIN EN 1670. Caracteristicile de andu-
ranţă s-au dovedit a fi impecabile, chiar şi la 400.000 de cicluri. Datorită mecanicii ascunse, uşa 
de intrare prevăzută cu Solid C se curăţă deosebit de simplu şi de plăcut. Garnitura continuă re-
duce pierderile de căldură. Nu mai este necesară întreţinerea uşii, datorită bucşei autolubrifiante 
a noii balamale.

Pregătit pentru producţia în serie
În plus, Roto Solid C presupune elemente inovatoare care facilitează producţia şi montajul uşi-
lor grele din aluminiu. Semibalamaua toc şi semibalamaua cercevea se livrează împachetate 
separat. Astfel tocul şi cerceveaua pot fi echipate iniţial la posturi de lucru diferite. Prelucrarea 
este de asemenea eficientă prin faptul că frezarea pentru balama şi broască se efectuează  
cu aceleaşi instrumente – şi acest lucru are loc în cel mai redus spaţiu de frezare posibil. În  
vederea prelucrarii, tehnicienii Roto efectuează, la cerere, şcolarizări ale personalului produ-
cătorului de uşi, direct la postul de lucru.

Montajul uşilor devine mai uşor
Funcţia FixClick, special dezvoltată în acest sens, permite un montaj rapid şi sigur al cerceve-
lei. Fixarea cercevelei este confirmată de un „clic“ care poate fi perceput în mod clar. În plus, 
montajul este facilitat de utilizarea seturilor de montaj care pot fi comandate ca accesorii. 
 Bretelele de blocare patentate de Roto fixează balamalele suprapuse, astfel încât acestea să 
nu se mişte în timpul prinderii. Reglarea înălţimii +4/– 2 mm se efectuează central şi rapid 
doar prin balamaua de jos. Datorită accesibilităţii bune a tuturor balamalelor, în majoritatea 
sistemelor de profile, reglarea ulterioară pe înălţime sau reglarea presiunii pe garnituri  
(+/– 1,2 mm) precum şi reglajul lateral (+/– 3 mm) se pot efectua fără probleme. 

 &    Economic, sigur, confortabil, orientat către design –  
toate informaţiile despre balamaua ascunsă pentru uşi  
Roto Solid C 
 
www.roto-frank.com/en/roto-solid-c

http://ftt.roto-frank.com/en/products/product-view/detail/roto-solid-c/
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Efficiency
 §  FixClick function minimises the work 
required when mounting the sash 

 §  Fast and simple height adjustment 
using a central adjusting screw 

 §  A single routing tool for the hinge 
and lock with the smallest possible 
routing space

 §  Fewer parts required because the 
left and right sides are symmetrical, 
resulting in reduced logistics and ad-
ministrative outlay

 §  Sash hinge and frame hinge are 
packaged separately, reducing the 
installation time

Comfort
 §  Requires no maintenance thanks 
to self-lubricating bush

 §  Easy to clean because the me-
chanics are concealed

 §  An uninterrupted gasket level 
prevents heat loss

Design
 §  Concealed position accentuates 
door design and facade without 
interrupting the line layout

 §  Neutral colours of black and silver 
suit all main door colours

 §  Robust appearance with clear, 
sleek outlines

Security
 §  High installation security thanks to 
the FixClick function with percepti-
ble engagement of the hinges

 §  Long service life tested over 
400,000 opening cycles based on 
DIN EN 1191 

 §  Maximum long-term functional 
performance class certified in ac-
cordance with DIN EN 1935

 §  Corrosion resistance class 5 in ac-
cordance with DIN EN 1670

 §  Can be used in burglar inhibiting 
doors in accordance with RC 2

Economie
 §  Funcţia FixClick reduce la minim  
volumul de lucru la montajul  
cercevelei 

 §  Reglare rapidă şi simplă a înălţimii  
cu şurub de reglaj central 

 §  O singură freză pentru balama  
şi broască, cu cel mai mic spaţiu  
de frezare posibil

 §  Mai puţine componente prin simetria 
stânga/dreapta, pentru efort redus, 
logistic şi administrativ

 §  Împachetarea separată a semibala-
malei toc şi a semibalamalei  
cercevea scurtează timpul de montaj

Confort
 §  Nu necesită întreţinere datorită 
bucşei autolubrifiante

 §  Curăţare simplă, elementele  
de mecanică fiind ascunse

 §  Nu există pierderi de căldură  
datorită etanşării

Design
 §  Poziţionarea ascunsă pune optim 
în lumină design-ul uşii şi al  
faţadei, fără întreruperea liniilor

 §  Culorile neutre negru şi argintiu 
sunt potrivite pentru toate culorile 
de uşi de intrare

 §  Aspect solid, cu contururi clare  
şi suple

Siguranţă
 §  Siguranţă sporită la montaj  
prin funcţia FixClick cu fixarea 
balamalelor

 §  Durată de viaţă mare: 
400.000 cicluri de deschidere  
cu referire la DIN EN 1191

 §  Cea mai înaltă clasă de anduranţă 
certificată conform DIN EN 1935

 §  Rezistenţă la coroziune clasa 5 
conform DIN EN 1670

 §  Este posibilă utilizarea în cazul  
uşilor rezistente la efracţie  
conform RC 2
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 ■ Service Începând cu acest an, Roto rezolvă integral  
problemele clienţilor profesionişti din spaţiul vorbitor de 
limbă germană, în domeniul suportului ulterior în privinţa 
tâmplăriei deja montate. De la 01.01.2019, Roto Frank 
Professional Service GmbH îşi oferă serviciile producăto-
rilor de ferestre. Dr. Christian Faden, cel care conduce 
compania, ne dă detalii despre concept şi despre imple-
mentarea practică a acestuia. Motto-ul său: „Reconside-
rarea serviciilor“.

Service profesional Roto

Roto oferă  
suport ulterior 

Clienţi mulţumiţi
Aproximativ 600 milioane de ferestre şi uşi au nevoie în Ger-
mania, conform estimărilor, de întreţinere. Aproximativ 90 de 
procente dintre ferestre şi uşi nu dispun de un standard RC, 
invitând astfel spărgătorii să pătrundă în clădire. Cu toate 
acestea, branşa este momentan prea puţin sau deloc pregătită 
să exploateze oportunităţile de afaceri rezultate, crede Faden. 

Echipe competente
Prin urmare, este important să se întocmească o ofertă, să se 
găsească tehnicieni de service calificaţi, aceştia să fie în con-
tinuare şcolarizaţi pentru a construi un management econo-
mic funcţional al serviciilor. „Pe aceşti piloni este construit 
conceptul Roto. Echipele noastre stau la dispoziţia profesio-
niştilor din domeniul tâmplăriei, ca parteneri siguri de discuţie 
şi ca parteneri de proiect.“

Patru companii cu experienţă în sectorul service post vânzare 
din Germania şi Elveţia sunt deja „la bord“. Obiectivul este de 
a fi reprezentaţi pe termen mediu în toate regiunile metropoli-
tane din Germania, de parteneri experimentaţi Roto Professio-
nal Service. „Aceştia asigură, în numele producătorului, satis-
facţia clienţilor prin întreţinere şi perfecţionare profesională. 
Clienţii Roto beneficiază astfel de un avantaj competitiv, care 
nu este oferit în branşă de un alt producător de feronerie.“

În serviciul industriei de specialitate
La cerere, producătorii de ferestre pot prelua întreţinerea,  
repararea şi modernizarea, echiparea ulterioară şi logistica 
pieselor de schimb. Accesul direct la întreaga experienţă în 
domeniu, precum şi paleta de produse completă, accelerează 
procesele şi derularea acestora.

 |  „Regândirea completă a  

conceptului de service“: 

Dr. Christian Faden conduce  

Roto Frank Professional Service GmbH.

Internorm contează pe Roto Solid C
Pentru uşi de intrare de înaltă calitate din aluminiu

 ■ Door Uşi de intrare elegante cu feronerie ascunsă – producătorul austriac Internorm realizează de mai mulţi ani  
acest concept, cu modelele gamei sale premium AT 400 şi AT 410. „Accentul se pune pe o gamă largă de variante  
inovatoare, design modern şi atenţie la detalii“, explică procuristul Helmut Freynhofer în dialog cu Roto Inside.  
Acesta conduce departamentul de achizitii strategice la Internorm. 

„Desigur trebuie să ţinem cont şi de cât de bine poate fi fabrica-
tă la noi o uşă de intrare pe care o producem în cantităţi mari şi 
o vindem în până la 21 de ţări. Este de asemenea important ca 
montatorii clienţilor noştri să aprecieze produsele Internorm. 
Discutăm astfel în mod regulat cu partenerii importanţi, cum 
este Roto, despre modul în care se poate îmbunătăţi aspectul 
produsului, dar şi confortul montajului“, descrie Freynhofer 
colaborarea.

Discuţiile purtate cu Roto despre balamaua de uşă de intrare 
Roto Solid C au condus, din punctul său de vedere, la un rezultat 
deosebit de bun: „Împreună cu Roto am fost în 2017 cu un pas 
înaintea ideii, care s-a dovedit a fi foarte bună. De aceea am 
efectuat trecerea la Solid C pe liniile Premium, având un răspuns 
pozitiv din partea clienţilor noştri.“ 

Economie de timp cu montajul FixClick
Tendinţa către formatele de uşi mai mari, cu profile suple, solici-
tă mult o balama, consideră specialistul. „Prin urmare, suntem 
mulţumiţi de transferul de sarcină în condiţii de siguranţă pentru 
cercevele cu o greutate până la 140 kg. Şi de asemenea, foarte 
importante pentru noi sunt detaliile tehnice. Angajaţii noştri 
apreciază în mod deosebit montajul FixClick, care se efectuează 

 |  Balamaua ascunsă pentru uşi Roto Solid C a fost preluată de Internorm pentru liniile Premium AT 400 şi AT 410. 

 |  Instrucţiuni de montaj video pe videos.roto-frank.com

 |  Helmut Freynhofer conduce departa- 

mentul de achiziţii strategice la Internorm.  

„În legătură cu schimbarea liniei noastre 

Premium la Roto Solid C, am primit  

răspunsuri pozitive din partea clienţilor 

noştri.“

fără ajutorul sculelor, eliminând o etapă completă de lucru şi 
care le face viaţa mai uşoară clienţilor noştri la faţa locului.  
Acesta este un aspect important, căci clienţii mulţumiţi sunt  
vânzători buni, fiind foarte convingători!“

În plus, timpul de fabricaţie pentru o uşă de intrare a devenit, la 
Internorm, odată cu trecerea la Roto Solid C, măsurabil în mod 
obiectiv. S-a ajuns de asemenea la o relaxare a logisticii de pro-
ducţie şi depozitare. „Având în vedere că balamalele de uşă se 
pot monta fie pe partea stângă, fie pe partea dreaptă, se poate 
salva loc de depozitare. În plus, se determină mai uşor cantitatea 
care trebuie aprovizionată.“

 |  Serviciul aftercare la dispoziţia producătorilor de ferestre din 

Germania – şi pentru acesta se va remarca în viitor marca Roto.

http://videos.roto-frank.com
http://videos.roto-frank.com
http://videos.roto-frank.com
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„Prin urmare, producţia Metakon este proiecta-
tă să fie una flexibilă, astfel încât să putem lu-
cra cu diferite sisteme fără a depune eforturi 
semnificative şi să putem obţine cel mai bun 
pachet pentru clienţii noştri. În cazul şcolii 

Schmoller am lucrat direct cu Roto şi am decis 
în cunoştinţă de cauză în privinţa sistemului de 
feronerie oscilo-batantă Roto AL.“ Cu Roto AL 
am putut realiza fără probleme cercevele 
foarte mari şi grele, a spus Doris Ziemer. „Cei 
care lucrează la noi în producţie nu au avut ni-
ciun fel de problemă în a lucra cu sistemul 
Roto.“ Feroneria se prelucrează foarte bine, 
am avut ecouri pozitive. „Intervalele de întreţi-
nere relativ lungi pe care Roto le-a stabilit ca 
fiind suficiente pentru ferestrele noastre, reduc 
cheltuielile pe care trebuie să le efectuăm  
pentru service.“

Renovarea şcolii Schmoller din Saarbrücken

Roto AL limitatorul de deschidere

Noile cercevele de fereastră, de peste doi metri, 
ale şcolii Schmoller, construită în anii 1970, ne-
cesitau echipare cu geam dublu. Greutatea 
foarte mare a cercevelei era astfel garantată. În 
cadrul construcţiei a avut loc o întâlnire cu bi-
roul de arhitecţi Lehners şi Barbian, responsabil 
pentru renovarea clădirii, precum şi cu cei care 
se ocupă de protejarea monumentelor. „Fiecare 
tip de fereastră creat pentru şcoala Schmoller a 
fost studiat în prealabil sub aspectul protecţiei 
monumentelor.“, îşi aminteşte coordonatorul 
proiectului, Lothar Behles. „De-abia apoi s-a 
primit acceptul oficial pentru producţie şi mon-
taj.“ Proiectarea ferestrelor a fost realizată cu 
sistemul de profile Hueck Lambda WS 075 cu 
formă dreaptă şi feronerie aparţinând sistemu-
lui de feronerie oscilo-batantă Roto AL. 

Prima alegere: tehnologie de la Roto
Au fost confecţionate şi montate ferestre cu 
simplă şi dublă deschidere, cu lăţimi de până  
la 1.680 mm, înălţimi de până la 2.140 mm  
şi greutăţi ale cercevelei până la 91 kg.  

„Solicitările în privinţa feroneriei şi a limitării 
deschiderii au fost decise din punct de vedere 
tehnic şi precizate de către arhitecţi. La Roto 
AL apreciem în mod deosebit funcţionalitatea 
şi calitatea materialului. Cu Roto AL avem sigu-
ranţă, fiindcă feroneria suportă greutăţi ale  
cercevelei până la 130 kg.“

Aproximativ 50 dintre ferestrele produse pentru 
şcoala Schmoller au fost echipate cu limitator 
de deschidere din programul Roto FS Kempton. 
Acesta limitează deschiderea cercevelei la ma-
xim 263 mm şi asigură astfel, că în poziţia des-
chis, cerceveaua pătrunde în încăpere numai 
până la marginea glafului.

 ■ Aluminiu Compania Metakon-Metallbau GmbH a produs peste 300 de ferestre din aluminiu pentru renovarea şcolii 
Schmoller din Saarbrücken. O provocare deosebită: clădirea este protejată, având statul de monument. Metakon a trebuit  
să construiască ferestre cu profile foarte suple, pe care însă să se poată monta o feronerie pentru greutăţi mari ale cercevelei 
şi de asemenea, limitator de deschidere. Metakon a găsit soluţia corespunzătoare la Roto.

 |  Pentru siguranţa elevilor şi a profesorilor s-a utilizat  

limitatorul de deschidere Roto din programul Tilt&Turn. 

 |  Înălţime mai mare de doi metri şi geam dublu: Având în vedere greutatea mare a cercevelei, Metakon s-a decis  

pentru utilizarea feroneriei Roto AL. 

 |  O şcoală cu aspect nou: Centrul educaţional de  

asistenţă socială (SBBZ) în şcoala Schmoller din  

Saarbrücken

Metakon, Germania

Un plus considerabil: trecerea la Roto
 ■ „Din anul 1988, când am întemeiat 

această firmă, am considerat important să 
pot reacţiona flexibil la solicitările fiecărui 
şantier sau fiecărui client“, explică Doris 
Ziemer, care activează în branşă de la sfâr-
şitul anilor `70, şi care a sărbătorit în anul 
2018 a 30-a aniversare a companiei sale 
împreună cu personalul acesteia.

 |  Doris Ziemer,  

Fondatoare Metakon 

Metallbau GmbH

Recomandare: „firul direct“ către Roto
Echipa Metakon evaluează pozitiv angajamen-
tul echipei de vânzări Roto Aluvision, care a  
ştiut să convingă la BAU 2017, precum şi prin 
consilierea la faţa locului. „La München am 
fost consiliaţi de o manieră profesionistă. Co-
municarea directă a funcţionat foarte bine. Nu 
am regretat că, la scurt timp după târg, am  
decis de comun acord să lucrăm cu Roto. Cei 
responsabili cu renovarea şcolii Schmoller sunt 
foarte mulţumiţi de ferestrele livrate.“ Evalua-
rea antreprenorului în privinţa furnizorului este 
în consecinţă pozitivă. „Din punctul meu de  
vedere, pentru furnizorul de ferestre este im-

portant să fie în contact direct nu numai cu  
furnizorul de profile şi geam, ci şi cu specialiştii 
din domeniul feroneriei.“



12 | 

Roto Inside | 04.2019

Editor
Roto Frank AG
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen 
ftt.communications@roto-frank.com

Editor coordonator
Sabine Barbie,  
Fabian Maier,
Eberhard Mammel 

Echipa editorială
Comm’n Sense GmbH
roto.inside@commn-sense.de

Grafică şi producție
Mainteam 
Bild · Text · Kommunikation GmbH
info@mainteam.de

Tipografie
Offizin Scheufele 
Druck und Medien GmbH + Co. KG
info@scheufele.de

Roto Inside este publicat în limbile  
germană, engleză, franceză, italiană, 
poloneză, portugheză (braziliană), 
română, rusă, spaniolă şi maghiară.

Impressum

O poziţie câştigătoare pentru toţi
Fiindcă sistemele glisante sunt, în general, foarte populare în 
Portugalia, Caixiave s-a dovedit a fi o companie receptivă şi în 
cercul propriu de clienţi. „Aproximativ 20 de procente dintre  
ferestrele şi uşile de terasă pe care le comercializăm sunt sisteme 
culisante. Atunci când i-am informat pe clienţii noştri despre 
avantajele sistemului Smart-Slide-Systems cu Roto Patio Inowa, 
am stârnit imediat un interes deosebit. Practic, acest produs  
asigură o poziţie câştigătoare tuturor: noi profităm de faptul că 
sistemul se prelucrează într-un mod foarte eficient, iar clienţii 
noştri profită de un sistem foarte etanş. În regiunile cu mult  
vânt şi multă ploaie, sau în oraşele mari şi zgomotoase acest  
lucru este foarte important.“ 

Montaj rapid
În cazul locuinţelor de închiriat, beneficiarii sistemului apreciază 
de asemenea, că acţionarea intuitivă prezintă un risc foarte scă-
zut de utilizare incorectă. „Se economisesc servicii şi astfel, bani.“ 
Sistemul prezintă plusuri la montaj: datorită cadrului sudabil din 

 ■ PVC Unul dintre primii producători de ferestre din Europa, compania portugheză Caixiave, a început în toamna anului 
2018 să producă ferestre şi uşi culisante cu o etanşeitate deosebită: Smart-Slide de la furnizorul de sisteme Aluplast. 
Un argument convingător în acest sens a fost găsit pe lista componentelor de către Carlos Sá, acţionar cu funcţie de 
conducere în firmă: „Feroneria este Roto Patio Inowa, iar Roto este o marcă în care avem încredere, ca şi în furnizorul 
nostru de sistem. Din punctul nostru de vedere conceptul Smart-Slide este rezultatul cooperării producătorilor Aluplast 
şi Roto, fiind astfel de două ori de încredere.“

Caixiave, Portugalia

profile suplimentare, trebuie ca doar cerceveaua să fie prefabri-
cată. În partea fixă se poate monta geamul cu ajutorul unei ba-
ghete direct în acest cadru, la faţa locului. „Acest lucru este 
apreciat de montatorii noştri şi face ca producţia şi transportul să 
fie deosebit de eficiente.“ Între timp, uşile culisante Smart-Slide 
de la Caixiave se vând foarte bine în Portugalia şi Spania – nu 
numai în sectorul construcţiilor noi. 

Alternativa de actualitate pentru sisteme cunoscute
În multe dintre clădirile vechi, care urmează să fie renovate, s-au 
utilizat până acum sisteme culisante simple Inline. Sistemele 
Smart-Slide de la Caixiave au fost percepute ca o alternativă de 
actualitate şi au fost utilizate cu succes în sectorul renovărilor. 
„Este ca o versiune modernă a sistemului culisant Inline, care a 
fost întotdeauna popular în Peninsula Iberică. Şi este accesibil.“ 
Clienţii finali din Spania şi Portugalia sunt foarte sensibili în  
privinţa preţurilor şi solicitările lor în ceea ce priveşte protecţia 
termică, în special în cazul renovărilor, sunt adesea scăzute, din 
păcate. „Trebuie să transmitem, ca şi până acum, într-un mod 
foarte convingător, de ce este important să alegem un sistem 
culisant cu etanşeitate foarte bună.“ 

Confort şi în cazul cercevelelor cu greutăţi mari
Veste bună din punctul de vedere al domnului Sá: „În cazul în 
care clientul respectă recomandările noastre, montându-se deci 
geamuri cu un coeficient bun de izolare, acest lucru nu are con-
secinţe negative pentru noi sau pentru clientul final. Confortul 
rămâne ridicat, în mod garantat, fiindcă rolele de culisare, cu  
deplasare foarte uşoară, ale sistemului Roto Patio Inowa, pot  
deplasa în mod inteligent şi cercevele cu o greutate de 200 kg.“ 
Nu există deci niciun motiv să regretaţi trecerea timpurie la noul 
sistem culisant? „Nu, nu există absolut niciunul.“, explică Sá. 
„Am contat pe Aluplast şi Roto şi nu am fost dezamăgiţi.“

Sistem culisant la un preţ avantajos 
pentru sectorul de renovare

 |  „Preferăm parteneri precum Roto,  

care sunt activi pe mai multe pieţe,  

dar cărora colaborarea cu noi nu li se 

pare complicată.“, explică Carlos Sá.  

În anul 1994 acesta a fondat, împreună 

cu fratele său Luís, compania Caixiave. 

Astăzi au aproximativ 290 de colaboratori.

 |  În anul 2019, producătorul portughez de ferestre Caixiave şi-a propus atingerea unei cifre  

de afaceri de aproximativ 18 milioane euro. Producţia modernă se află în Ribeirão, în nordul  

Portugaliei.

 |  20 de procente dintre ferestrele şi uşile de terasă produse de Caixiave sunt sisteme culisante.


