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Roto NX

Protecţie anticorozivă optimă cu Roto Sil Level 6

■■ Nou la Roto Un număr mare de fabricanţi de ferestre plănuiesc trecerea unităţilor lor de producţie la Roto NX în
2019. Prin această conversie, acordă votul lor de încredere unui program convingător de feronerie oscilo-batantă,
produs de liderul de piaţă şi, totodată, unei feronerii cu o suprafaţă de o calitate extraordinară. Pentru că Roto
Sil Level 6 va stabili noi standarde în ceea ce priveşte protecţia anticorozivă şi calitatea suprafeţelor la feroneria
oscilo-batantă. Roto este primul producător care foloseşte o nouă tehnologie de laminare, prin intermediul căreia
Roto NX poate satisface şi cele mai exigente cerinţe cu privire la protecţia anticorozivă.
Roto NX se va livra, începând din 2019, cu Roto Sil Level 6 în
versiunea standard. Hartmut Schmidt, director de inovare
produse al diviziei Roto Tehnologia ferestrelor şi uşilor, explică
raţiunile acestei decizii: Vrem să oferim clienţilor noştri cea mai
bună protecţie anticorozivă posibilă. De aceea am căutat o
tehnologie care să facă posibilă tratarea optimă a suprafeţelor
chiar şi ale celor mai pretenţioase elemente de îmbinare dintr-o
feronerie Roto NX. Acum am găsit această tehnologie. Producătorii de ferestre vor putea oferi astfel clienţilor lor, cu Roto NX
şi Roto Sil Level 6, o feronerie care stabileşte noi standarde în
ceea ce priveşte fiabilitatea şi durata de viaţă.
Protecţia anticorozivă într-o nouă dimensiune
În comparaţie cu alte suprafeţe de feronerii oscilo-batante cunoscute în piaţă, Roto Sil Level 6 se diferenţiază printr-o enormă
duritate şi rezistenţă. Datorită faptului că prin acest tratament
pot fi galvanizate chiar şi cele mai pretenţioase elemente,
cum ar fi niturile şi bolţurile, programul modern de feronerie
oscilo-batantă Roto NX îndeplineşte nu numai cerinţele celei
mai înalte clase de coroziune 5, conform DIN EN 1670. Chiar
depăşeşte prevederile normelor DIN EN 13126-8. De asemenea,
elementele culisante, care sunt supuse unei abraziuni crescute,
sunt protejate foarte bine cu Roto Sil Level 6.
Binele făcut mai bine
Schmidt vorbeşte despre o simbioză perfectă între suprafaţa
consacrată Roto Sil şi suprafaţa inovatoare Roto Sil Level 6.
Roto Sil garantează o protecţie anticorozivă pe termen lung
pentru piesele lungi. Dar trebuie să ne dăm seama că, în cazul
în care elementele de feronerie sunt încărcate mecanic sau
îmbinate, rezistența la coroziune trebuie asigurată chiar şi mai

mult. Numai atunci, un sistem de feronerie poate să îndeplinească pe termen lung cerinţele cele mai înalte în ceea ce priveşte
protecţia împotriva coroziunii. Chiar şi în zonele nevăzute ale
unei feronerii poate exista rugină, care poate atrage după sine
o reparaţie complexă a ferestrei. Deci Roto a avut grijă exact de
aceste puncte nevralgice. Prin urmare, Roto NX este convingător şi în ceea ce priveşte suprafaţa, deoarece Roto Sil Level 6
reduce încă o dată, în mod semnificativ, riscurile de coroziune
pentru producătorii de ferestre. Datorită Roto Sil Level 6, sistemul de feronerie oscilo-batantă Roto NX s-a dovedit a fi semnificativ mai puţin sensibil la zgârieturi şi la deteriorarea suprafeţei
decât sistemele de feronerie ale altor producatori, spune
Schmidt. Cu Roto Sil Level 6, Roto face binele mai bine.

Structura suprafeţei unui element
de îmbinare

  

  

  

  

 închidere optică
Crom-VI-dezactivare liberă
 Sistem anticoroziune
microcristalină
 Material de bază: oţel

|| Roto Sil Level 6 este, datorită tehnologiei de laminare,
încă şi mai robustă şi mai rezistentă, chiar şi în zonele
sensibile de îmbinare.

Întotdeauna decizia corectă
Noua suprafaţă a fost prezentată de Roto pentru prima dată la
Zilele presei de specialitate, pe 14 noiembrie. Acolo, Schmidt a
reamintit că Roto acordă deja o garanţie funcţională de 10 ani
pentru toate componentele Roto NT, ceea ce este posibil şi
datorită rezistenţei ridicate la coroziune.
Faptul că Roto Sil Level 6, prin îndeplinirea prevederilor normelor DIN EN 13126-8, protejează împotriva coroziunii chiar şi la
cele mai pretenţioase elemente, cum ar fi niturile, bolţurile şi
componentele culisante, întăreşte încă o dată rolul de lider
tehnologic al companiei. Toti producătorii de ferestre care trec
la Roto NX, optează pentru un program de feronerie care este
adaptat viitorului în toate privințele, este convins Schmidt.
Mulțumită Roto Sil Level 6, Roto NX stabileşte noi standarde
în ceea ce priveşte economia, siguranţa, confortul şi designul.
De aceea Roto NX este întotdeauna decizia corectă.

&& Bine de ştiut despre Roto Sil Level 6:
roto-nx.roto-frank.com/en#surface
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De interes

|| O discuţie cu Preşedintele Consiliului
de Administraţie al Roto Frank AG,
Dr. Eckhard Keill

Roto Inside: Domnule Dr. Keill, în 39 de ediţii ale Roto
Inside am discutat chiar în acest loc despre mişcările ce
se petrec în pieţele internaţionale şi despre gândurile
dumneavoastră în acest sens. Astăzi poate ar trebui să
vorbim despre persoana dumneavoastră. Pentru că, începând cu 1.1.2019, vă veţi îndrepta către o nouă misiune.
Dr. Keill: Nu este în totalitate adevărat. Începând cu 1 ianuarie,
grupul Roto Frank va avea o nouă structură organizatorică.
Corespunzător acesteia se vor schimba şi atribuţiile mele. Dar
probabil că acesta este cel mai neinteresant detaliu din tot
procesul.
Roto Inside: În presă s-a scris în ultimele zile despre trei
viitoare grupuri de companii independente şi despre
înfiinţarea unui holding. Ce anume a determinat aceste
schimbări şi cum le-aţi rezuma în câteva cuvinte?
Dr. Keill: Roto lucrează de mulţi ani în direcţia reorganizării, în
vederea creării premiselor pentru o maximă orientare către clienţi. Din punctul nostru de vedere, cea mai bună orientare către
clienţi o obţin în activitatea lor organizaţiile lean, acelea care nu
se pierd în complexitate. De aceea a început la Roto aşa-numita
organizare procesuală. În etapa a doua, oferim unităţilor organizatorice, denumite până acum divizii, mai multă independență şi
responsabilitate, deoarece fiecare lucrează pentru grupuri diferite
de clienţi. Un impuls pentru intrarea în cea de a doua etapă de
dezvoltare a organizaţiei a fost dat de înfiinţarea celei de a treia
divizii: Roto Professional Service GmbH. Companiile din această
organizaţie vor avea ca obiectiv un nou grup de clienţi Roto şi

anume utilizatorii finali. De aceea are sens să activăm în viitor cu
3 grupuri de companii puternice, toate parte a grupului Roto
Frank, fiecare din ele ocupându-se de grupe diferite de clienţi.

posibilitatea de a participa în continuare, strategic şi concepţional, la dezvoltarea grupului de companii, dar fără a avea în
acelaşi timp provocările răspunderii operaţionale.

Holdingul nou înfiinţat, pentru care eu voi activa ca CEO, preia
astfel sarcini cum ar fi dezvoltarea strategică a companiilor,
designul corporatist şi identitatea corporatistă, comunicarea
companiei, precum şi chestiunile de patent şi cele juridice.

Roto Inside: Cum vor fi reglementate în viitor responsabilităţile în managementul grupului de companii Tehnologia
Ferestrelor şi Uşilor?

Roto Inside: Clienţii celor trei divizii, respectiv grupuri de
companii, îşi vor păstra aşadar persoanele de contact cu
care s-au obişnuit?
Dr. Keill: Nu doar atât. Vor avea în continuare la dispoziţie
produsele şi serviciile de top. Roto a realocat pentru holding
doar câteva activităţi non-operaționale. Ceea ce vor observa
clienţii în viitor, este concentrarea din ce în ce mai accentuată
a furnizorului Roto asupra nevoilor lor.
Diviziile mari, deja existente de mult timp, cu mărcile Roto şi
Deventer, respectiv Roto şi Columbus, îşi continuă în acelaşi
mod activitatea. Doar forma juridică şi numele diviziei de
ferestre de mansardă se schimbă, deoarece această companie
s-a retras deja de câţiva ani de pe piaţa sistemelor solare.
Numele companiei trebuie să exprime activitatea acesteia în
prezent. Roto Professional Service GmbH, numită în interiorul
grupului a treia divizie Roto, este un grup tânăr de companii, a
cărui piatră de temelie a fost pusă în 2017 şi 2018 prin preluarea
companiilor Wollenberg şi Keller. Această divizie se va dezvolta
în anii următori, oferind servicii în zona ferestrelor şi uşilor, la
unison cu producătorii de ferestre şi uşi care lucrează cu tehnologia de feronerie Roto.
Roto Inside: De la CEO al Roto Frank AG, la CEO al Roto
Frank Holding AG – vă rog să îmi permiteţi o a doua
încercare: ce înseamnă aceasta pentru dumneavoastră,
personal?
Dr. Keill: În noua mea funcţie mă voi ocupa de sarcinile despre
care tocmai am vorbit, împreună cu un număr mic de colegi
şi colege – în mod exclusiv şi astfel intensiv. Găsesc această
perspectivă foarte interesantă, având la bază experienţa celor
13 ani de răspundere operaţională la Roto Frank AG, mă bucură

Dr. Keill: Va exista un Preşedinte al Consiliului Directoral, care
va avea în subordine liderii de procese, precum şi directorii.
Până la numirea acestuia, eu voi fi interimar în această funcţie.
Deci şi aici este valabil: toate ţările, pieţele şi clienţii vor fi
deserviţi în continuare de aceiaşi manageri care activează în
zona respectivă de ani buni. Singura schimbare constă în faptul
că aceşti manageri vor avea în scurt timp un nou şef. Michael
Stangier rămâne responsabil pentru domeniul financiar.
Roto Inside: Totul arată o maximă continuitate ...
Dr. Keill: Nici nu mi-aş putea imagina o constelaţie mai
potrivită pentru păstrarea know-how-ului în companie şi pentru
menţinerea şi continuarea stabilităţii şi a viabilităţii grupului
Roto. M-aţi întrebat deja de două ori, dacă nu ar trebui ca astăzi
să vorbim despre mine personal. Îmi permiteţi acum câteva
cuvinte personale?
În spatele meu stau ani fantastici de activitate într-o echipă puternică. Împreună am realizat paşi importanţi în dezvoltarea Roto
şi mă simt în mod deosebit legat de Roto. Ştiu bine că toate cele
trei grupuri de companii sunt bine poziţionate şi că oameni deştepţi vor duce povestea mai departe. Sunt foarte recunoscător
că de acum mă voi ocupa doar de strategie şi de dezvoltare.
Este o sarcină extraordinară. Începând din 2019, vor exista patru
unităţi la Roto, care se vor putea concentra asupra clienţilor lor,
respectiv asupra sarcinilor specifice. Mă aştept ca astfel să se
pună bazele pentru continuarea dezvoltării de succes a Roto.
Presa internaţională de specialitate, pe care am informat-o în
urmă cu câteva zile, va continua să scrie despre aceste lucruri,
la fel şi dumneavoastră. Orientate către nevoile clienţilor lor,
grupurile de companii Roto vor seta în continuare direcţii în
piaţă. Sunt convins de acest lucru.

Eveniment expoziţional internaţional

Roto Aluvision la BAU 2019
■■ Eveniment Expoziţia BAU din München este unul dintre cele mai importante puncte de întâlnire, la nivel internaţional, pentru toţi cei din domeniul construcţiei
de faţade şi ferestre din aluminiu. De aceea, Roto va fi reprezentată şi la această expoziţie de o echipă multilingvă, care va răspunde întrebărilor legate de soluţiile
de feronerie prezentate în diversele exponate. Între 14 şi 19 ianuarie specialiştii Roto în aluminiu pot fi găsiţi în hala C1, standul expoziţional 319.
O strânsă colaborare cu arhitecţii, proiectanţii
de faţade şi de case sistemice caracterizează
activitatea segmentului Roto Aluvision pe tot
parcursul anului. De aceea, pe durata expoziţiei BAU din München, multe drumuri se întâlnesc aici. Odată cu discuţiile purtate la BAU,
se pune de multe ori piatra de temelie pentru
proiecte de succes ale clienţilor noştri, a relatat Jordi Nadal, Director Roto Aluvision pentru
Europa şi Americi, celor de la Roto Inside, sau
încheiem cu succes aici, ceea ce a fost pregătit timp de multe luni. Prin urmare, această
expoziţie are o mare însemnătate pentru noi şi
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este pregătită de noi cu deosebită atenţie.
Roto îşi doreşte să inspire în München şi să
nu lase nicio întrebare fără răspuns. Pentru că
doar aşa reuşim să creăm şi să cultivăm relaţii
fructuoase cu constructorii de case sistemice,
de ansambluri metalice şi cu beneficiarii.
O muncă pe care o îndrăgim foarte mult.
Sortiment larg – servicii extensive
Cu o gamă largă de produse pentru ferestre şi
uşi din aluminiu, precum şi cu serviciile complete ale Roto Object Business, Roto este un
partener valoros pentru arhitecţi, proiectanţi

de faţade şi de case sistemice şi constructori de
ansambluri metalice. Dacă reuşim să transmitem cu succes în München, cât de cuprinzător
poate consilia grupul Roto şi, de exemplu, cum
poate sprijini Roto proiectul unui producător, vor
rezulta în următoarele luni numeroase activităţi
interesante, a declarat Nadal, din perspectiva
experienţei evenimentelor expoziţionale
anterioare. Faptul că grupul Roto oferă astăzi
componente de înaltă calitate pentru ferestre
din aluminiu, cum ar fi feronerie, mânere,
sisteme de închidere, tehnologie a sticlei şi
garnituri de etanşare, trezeşte interesul multor

vizitatori ai expoziţiei. La BAU 2019, Roto are
multe de arătat - noutăţi din gama standard,
precum şi soluţii speciale pentru proiecte.

|| Jordi Nadal,

 irector Roto
D
Aluvision pentru
Europa şi
Americi

Conversie fără probleme

Roto NX îşi ţine toate promisiunile
■■ Nou la Roto Practica trebuie să dovedească dacă un program de feronerie respectă promisiunile făcute de producător. Unul dintre
practicienii care poate relata deja despre experienţele sale cu Roto NX, este Jens Graner. Deoarece compania sa, Jens Graner GmbH,
se numără printre pionierii conversiei. Încă din toamna lui 2017, componentele Roto NX au fost introduse în producţia de ferestre din
PVC a companiei înfiinţate în 1991. O treabă bună, spune proprietarul Jens Graner. Acest program de feronerie este inovator şi a
convins echipa noastră. La fel şi consultanța oferită de Roto.
|| Echipa din cockpit mulţumită:
Olaf Lutze din echipa regională de vânzări Roto,
Director de producţie la Graner, Lutz Kolbe şi
Tehnicianul Roto Thomas Gieﬂler
(de la stânga la dreapta)

|| Clipsul mecanic Roto NX pentru uşă de balcon face
posibilă ajustarea pe înălţime de până la 7 mm pe
partea cercevelei.

Compania Jens Graner GmbH lucrează din anul
2000 cu Roto NT, în producţia proprie de ferestre din PVC. Datorită colaborării excelente cu
Roto în activitatea de zi cu zi, el şi echipa sa de
conducere au acceptat, după cum relatează
Graner, propunerea de a trece la NX încă înainte
de introducerea oficială pe piaţă în 2017.
Testarea intensivă a produselor noi precede întotdeauna lansarea pe piaţă a acestora, la fel ca
şi testarea proceselor de conversie într-o unitate
de producţie de ferestre, explică Andreas
Eilmes, un angajat experimentat din echipa Sortiment adaptat pieţei. El a acompaniat procesul
de conversie la Jens Graner GmbH. Vrem să ne
asigurăm că un program precum Roto NX poate
fi folosit pe scară largă şi că implementarea sa
la fiecare producător de ferestre din întreaga
lume se va efectua personalizat, dar pe cât se
poate de repede şi fără complicaţii. Fiecare conversie este puţin diferită, deoarece fiecare producător de ferestre lucrează în mod diferit, dar
Roto face totul pentru a trimite clientului cele
mai bine pregătite echipe de consultanţă. Experienţa este, de asemenea, un bun valoros aici.
Start după numai trei luni
Lutz Kolbe, director de producţie la Jens Graner
GmbH, îşi aminteşte: Roto ne-a prezentat conceptul produsului în iulie 2017 şi ne-a pus la
dispoziţie mostre care ne-au convins. Au urmat
apoi, până în octombrie, pregătirea stocului iniţial, a datelor necesare, precum şi prima livrare,
efectuată la termenul stabilit, pentru testarea în
producţie. Discuţiile săptămânale de coordonare pe „drumul scurt“ au asigurat, de asemenea,
o schimbare uşoară, la fel ca şi sprijinul individual de la Roto. Angajaţii firmei Jens Graner
GmbH au fost instruiţi şi începutul producţiei
a fost acompaniat şi observat cu atenţie pe
parcursul unei întregi săptămâni.
Constructorii Roto prezenţi la faţa locului au
făcut tot posibilul pentru ca trecerea la noul pro-

gram să fie cât se poate de uşoară şi de rapidă,
povesteşte Kolbe. Dar când deja se lucrează cu
sistemul modular Roto NT, pasul către Roto NX
se poate face fără probleme. Compania Jens
Graner GmbH lucrează cu sistemul de balamale
Roto NX P pentru ferestre din PVC cu o greu
tate a cercevelei de până la 130 kg, clipsul
mecanic Roto NX pentru uşă de balcon, mecanismul cu dornmas mărit cu sistem EasyMix şi
contraacționarea greşită Roto NX. Concluzia lui
Lutz Kolbe: Roto NX îşi ţine toate promisiunile.
Componentele Roto NX conving
Toate componentele sunt de primă clasă,
accentuează experimentatul director de producţie, și numărul pieselor diferite, necesare
într-o unitate de producţie cu multe variante,
a scăzut simţitor. Numărul pieselor identice a
crescut. Până în acest moment putem confirma, din punctul de vedere al unui fabricant,
că trecerea la Roto NX uşurează procesul de
logistică a producţiei, face posibilă fabricarea
mai multor variante pe una şi aceeaşi linie şi,
pe scurt, este mult mai eficientă.
Mai eficientă şi în ceea ce priveşte clienţii, este
convins omul de afaceri Jens Graner. Cei aproximativ 40 de angajaţi sunt specializaţi în
acompanierea proiectelor mari. Pentru din ce în
ce mai multe comenzi, compania trebuie să
producă ferestre şi uşi de balcon oscilo-batante
cu greutăţi mari ale cercevelei. De aceea

s istemul de balamale P este pentru noi o
componentă extrem de importantă. Acum
putem să fabricăm foarte simplu, pe linie,
elemente de până la 130 kg.
Bine echipaţi pentru viitor
Faptul că toate componentele Roto NX, care
sunt concepute pentru a oferi mai multă si
guranţă şi confort, vor fi din ce în ce mai
cerute pe piaţă, este pentru el o certitudine.
În prezent, sunt introduse în producţia Graner
noul concept KSR şi componentele TiltSafe.
Nevoia sa de a lucra cu un sistem de feronerie
oscilo-batantă inovator şi „reconfirmat“ este
satisfăcută în întregime şi cu prisosinţă de
Roto NX, rezumă Kolbe.

|| Soluţia problemei: sistemul de balamale Roto NX P
pentru o greutate a cercevelei de până la 130 kg.

&& Totul despre Roto NX:
roto-nx.roto-frank.com/en

În ceea ce privește calitatea serviciilor în perioada de conversie, Graner se declară și în
acest sens mulţumit pe deplin. Andreas Eilmes
accentuează: Bineînțeles că pionieri ca Jens
Graner, au primit intensiv consultanță, adică pe
termen lung şi din partea mai multor specialişti
Roto. Ne-am dorit şi noi să testăm procesul de
conversie. Dar începutul activităţii cu Roto NX
va fi acompaniat de noi în mod generalizat, la
fiecare fabricant, de la faza de planificare până
la începerea producţiei. În această etapă vor
fi luate în considerare şi analizate toate particularităţile individuale ale fiecărui fabricant şi ale
producţiei sale. Vă puteţi baza pe Roto în
procesul de conversie. Promitem.

„Numărul pieselor identice a crescut. Putem confirma,
din punctul de vedere al unui fabricant, că trecerea la
Roto NX uşurează procesul de logistică a producţiei
şi, pe scurt, este mult mai eficientă.“
|| Lutz Kolbe, director de producţie la Jens Graner GmbH
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Fabrica Roto Kalsdorf

Grad înalt de integrare verticală – procese optimizate
■■ Eveniment Mai mult de 50 de jurnalişti din 17 ţări au ajuns pe 13 şi 14 noiembrie în oraşul austriac Kalsdorf, cu ocazia Zilelor presei de specialitate.
Aici au avut ocazia de a vizita fabrica cu cel mai înalt grad de integrare verticală dintre toate unităţile de producţie Roto. Bineînțeles că şi la noi, la fel
ca în alte fabrici, se prelucrează oţelul şi se asamblează multe elemente din sortimentul Roto. Dar, în afară de acestea, avem la dispoziţie propriul
atelier de injectat mase plastice, turnătoria sub presiune a zincului, o unitate de galvanizare şi un nou echipament de vopsire în câmp electrostatic,
a explicat Alois Lechner în introducere. El lucrează la Roto de 45 de ani şi, din 2006, este director general al Roto Frank Austria GmbH.
|| În producţia de sisteme de
închidere, componentele sunt
fabricate foarte raţional, semi-
automat. Seriile mici se produc
cel mai eficient, ca şi până acum,
manual.

Datorită acestei caracteristici speciale, contribuim în mod semnificativ la reducerea timpului
de livrare, lucru de care beneficiază clienţii
Roto din toată Europa. Roto Inside l-a însoţit pe
Christian Lazarevic, director de producţie şi
succesor desemnat al lui Alois Lechner, într-un
tur al fabricii, împreună cu reprezentanţii presei.
Mai mult de 80% din toate componentele unei
balamale Roto Door sau ale unui sistem de
închidere Roto Door sunt produse chiar în fabrica din Kalsdorf. În ciuda nivelurilor extrem de
reduse ale stocurilor, aproape 100% din toate
comenzile primite sunt gata de livrare în doar
cinci zile lucrătoare, după cum arată o scurtă
privire în statistici. Acest lucru arată un proces
de producţie optimizat, dar şi performanţe
bune în spatele scenei.
Mai multă flexibilitate cu propriul atelier
de sculărie
Atelierul de sculărie a ajutat mult de-a lungul
timpului, ca toate echipamentele să asigure o
producţie de bună calitate şi ca timpul de livrare să rămână exemplar de scurt, chiar şi la un
număr foarte mic de bucăţi, a confirmat Lazarevic. Reuşim să asigurăm sculele necesare,
sau să le adaptăm în funcţie de necesităţi, mai
rapid decât orice furnizor. Deoarece manipulanţii echipamentelor lucrează în strânsă colabora-

re cu colegii lor din atelierul de sculărie. Aici
nu există niciun ‚Da, dar...’. Toţi trag în aceeaşi
direcţie şi au în vedere două aspecte: calitatea
şi clienţii.
Setăm noi standarde
De calitatea finisării este responsabilă propria
unitate de galvanizare, precum şi noul echipament de vopsire în câmp electrostatic, pus
recent în funcţiune. Suntem foarte mândri de
amândouă, întrucât cu ajutorul acestor echipamente ne apropiem de realizarea obiectivului
nostru, de a produce cu grijă faţă de mediu şi
faţă de resurse, a afirmat Lazarevic. Din 2017,
fabrica Roto din Kalsdorf s-a implicat într-un
proiect pilot al Institutului austriac de cercetare
pentru tehnologii sustenabile, AEE Intec. Va
reuşi forţa conjugată a încălzirii industriale şi a
energiei solare să sporească eficienţa energetică la procesele de galvanizare? Fabrica Roto
Kalsdorf lucrează împreună cu oamenii de
ştiinţă pentru a găsi un răspuns la această
întrebare. Suntem mândri de unitatea noastră

|| Echipament de vopsire în câmp electrostatic: aici se
face tratamentul de suprafaţă pentru componente din
oţel, zinc, aluminiu şi alte materii prime (fotografia din
dreapta).

|| În atelierul de sculărie se produc unelte pentru atelierul de injectat mase plastice şi pentru

productivitatea. Cu ajutorul unui singur echipament, ce poate fi pregătit foarte uşor, sunt

de fabricaţie a reuşit să sporească încă o dată, în mod clar. Obiectivul acestui nou centru de

produse mai multe variante de elemente de ştulp. În procesul de configurare extern sunt

competenţă constă în dezvoltarea de unelte, ce pot fi pregătite mai repede decât generaţiile

integrate mai multe module de unelte.

anterioare.
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|| De asemenea, şi sistemele de scule modulare pentru componentele lungi sporesc

turnătoria sub presiune a zincului. Prin intermediul Roto Technikum, productivitatea procesului

|| Producţia complet automată de balamale pentru oscilo-batare reprezintă cea mai automatizată unitate

|| Turnătoria sub presiune a zincului Roto: în special în producţia de cantităţi mici, s-a ajuns la

de fabricaţie din Kalsdorf. Componentele care sunt montate aici complet automat, rezultând piesa

înjumătăţirea timpilor de configurare şi la reducerea semnificativă a timpilor de trecere, datorită

finală, vin direct din atelierul de injectat mase plastice, din turnătoria sub presiune a zincului şi din

noii generaţii de echipamente şi scule.

atelierul de prelucrare a oţelului.

|| În procesul de galvanizare atât piesele de raft, cât şi

|| Roto se bazează pe tehnologia cu laser, atât în fabricaţia

|| Christian Lazarevic (stânga) este director de producţie din 2015. Începând

cele vrac, confecţionate din oţel şi zinc, sunt zincate.

de produse pentru cerinţele speciale ale clienţilor,

cu 1 ianuarie 2019, va deveni succesorul lui Alois Lechner (dreapta), în

Procesul este controlat cu atâta fineţe, încât nu există

cât şi în crearea de prototipuri. Laserul preia datele

funcţia de director general al Roto Frank Austria GmbH. Lechner se retrage

depozite intermediare nici înainte, nici după galvanizare.

componentei direct din software-ul de proiectare.

din activitate, părăsind compania după 45 de ani.

de galvanizare şi datorită faptului că, prin intermediul ei, suntem lideri în domenii precum tratamentul de suprafaţă şi protecţia anticoroziune.
Tradiţia se îmbină cu noul
Echipamente ca cele prezentate reprezentanţilor
presei, cu siguranţă l-ar fi bucurat şi pe Adolf
Finze, este de părere Lazarevic. Meşteşugarul a
înfiinţat în 1868 o fabrică de cuie care, în 1893,
s-a mutat în Kalsdorf, punând astfel piatra de
temelie a Roto Frank Austria GmbH. De aceea,
pe 28 septembrie s-a sărbătorit ziua de naştere
a Roto Frank Austria GmbH, în cadrul unei petreceri aniversare la care au participat angajaţii
şi familiile lor. Chiar dacă în această zi am sărbătorit peste 150 de ani de istorie a companiei –
aici, în Kalsdorf, doar clădirile au rămas istorice.
Echipamentele şi maşinile noastre sunt printre
cele mai moderne din toate unităţile de
producţie Roto. Repaus tehnologic nu a existat
niciodată la Roto.
Două centre de competenţă în acelaşi loc
Roto Frank Austria – acest nume reprezintă
astăzi nu doar fabrica cu cel mai înalt grad de

integrare verticală dintre toate unităţile de
producţie Roto, ci şi din întreg sortimentul Roto
Door. Din faza de proiectare şi până la produsul
finit, în Kalsdorf se produce aproape tot ce este
necesar pentru o uşă, din punct de vedere al
tehnologiei de feronerie. Faptul că un astfel de
centru important de dezvoltare a produselor
funcţionează cu succes în compania noastră,
are o mare legătură cu faptul că noi, cu ajutorul
producătorilor de scule şi al celei mai moderne
tehnologii a echipamentelor, putem realiza
foarte repede prototipuri, se arată convins Lazarevic. Cei aproape 400 de angajaţi ai companiei apreciază foarte mult diversitatea sarcinilor
şi a perspectivelor oferite fiecăruia în parte.
Tehnologie modernă a echipamentelor la
Roto Technikum
Pentru ca Roto să poată satisface cerinţele
clienţilor pentru un număr tot mai mare de
variante şi, corespunzător, pentru cantităţi
comandate mai mici, Roto Technikum Kalsdorf
a adunat împreună specialişti în tehnologia
echipamentelor şi în coordonarea proceselor
de producţie. Aici am reuşit să înfiinţăm un alt

centru de competenţă, de a cărui activitate
beneficiază mulţi clienţi Roto. Deoarece profesionalismul specialiştilor de acolo are ca
efect scăderea timpului de livrare a comenzilor Roto. Integrarea maşinilor automate şi
semi-automate în procesul de fabricaţie a
sistemelor de închidere şi a balamalelor, a
reuşit să sporească încă o dată, în mod clar,
productivitatea fabricii. Prin introducerea
tehnologiei moderne a sistemelor modulare,
ne dorim să exploatăm la maximum toate
posibilităţile de a spori în continuare flexibilitatea Roto, le-a explicat Alois Lechner oaspeţilor, după vizita în unitatea de producţie.
Flexibilitate combinată cu o calitate înaltă şi
constantă – astfel se prezintă astăzi Roto la
nivel mondial. Şi aşa trebuie să rămână,
chiar şi în condiţiile creşterii permanente a
aşteptărilor clienţilor.

|| Peste 100 de culori se pot realiza în noua
unitate de vopsire în câmp electrostatic.
Seriile foarte mici se execută manual, într-o
cabină separată.
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Finanţare de la stat

65 milioane
Euro pentru
investiţii
în protecţia
antiefracţie
■■ Proprietarii de case care doresc să-şi 
securizeze ferestrele şi uşile şi să le
modernizeze cu componente de siguranţă
certificate, vor continua să primească
sprijin din partea statului în Germania.
Reluarea din 2018 a acordării împrumuturilor ieftine garantate facilitează plata unor
astfel de modernizări.
În acest an, suma totală a împrumuturilor ce
pot fi acordate este de 65 milioane Euro, cu
15 milioane Euro mai mult decât anul trecut.
Finanţarea va continua şi în 2019.
Dr. Ingrid Hengster, membru al consiliului de
administraţie al grupului de bănci KfW, care
gestionează, în numele statului, fondurile acordate şi acordă împrumuturi, vorbeşte despre o
cerere ridicată pentru subvenţia acordată de
KfW şi despre o mare relevanţă a finanţării de
stat pentru îmbunătăţirea protecţiei antiefracţie.
Proprietarii de case care doresc să-şi facă locuinţa mai sigură şi mai adecvată vârstei, pot - de
exemplu pentru instalarea unui ajutor electronic
pentru ferestre, obloane şi uşi – să acceseze
suplimentar un al doilea program de finanţare.
75 milioane de Euro au fost puse la dispoziția
KfW în 2018, pentru a acorda împrumuturi
pentru renovări ce creează un spaţiu de locuit
fără bariere pentru persoanele în vârstă.
Sursă: www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/
Pressemitteilungen-Details_482624.html

|| Karim Bouzrara, proprietar BVS: Depozitul nostru are o

Modernizare şi renovare

mare contribuţie la succes. Pentru că, după o spargere,

Competenţa este necesară

nale, cât se poate de repede. Luăm de pe raft şi pornim.

trebuie ca sistemele de închidere să fie din nou funcţio-

■■ Aluminiu Odată cu dorinţa mai multor proprietari de locuinţe pentru o protecţie antiefracţie mai mare, un segment de piaţă, care
până acum a avut o evoluţie discretă, a primit impulsuri noi: serviciile de recondiţionare şi renovare pentru ferestre şi uşi. Roto Inside
a vorbit cu Karim Bouzrara, proprietar al BVS Bouzrara Lock & Safety Technology din Langenfeld, care, în ultimii 30 de ani, s-a implicat
exclusiv în modernizarea și recondiţionarea elementelor de construcţii. Matthias Nagat, director Roto Aluvision, Sortiment adaptat
pieţei, a participat, de asemenea, la discuţii. El colaborează cu specialişti precum compania Langenfelder de aproape două decenii.

Roto Inside: Domnule Bouzrara, mulţi
proprietari de locuinţe îşi doresc astăzi o
protecţie antiefracţie mai mare. Ce îi
sfătuiţi pe aceştia?
Bouzrara: Într-adevăr – cel mai târziu atunci
când are loc o spargere într-o locuinţă, proprietarii investesc în protecţia antiefracţie. Recomandăm atunci o modernizare a ferestrelor şi
a uşilor de balcon cu tehnologie de feronerie
rezistentă, deci, în primul rând, cu un număr
suficient de puncte de închidere tip ciupercă.
Toţi profesioniştii ştiu că sistemele de închidere
fixate cu şuruburi pe profilul cercevelei sau al
tocului, pot crea probleme pe termen lung şi,
pe lângă aceasta, nu au nicio legătură cu confortul sau cu designul. Noi ofertăm de ani buni
clasele de siguranţă RC 2 şi RC 3 la modernizarea ferestrelor din PVC, lemn şi aluminiu. Nu
mai avem nevoie să cheltuim pentru publicitate, deoarece clienţii mulţumiţi ne recomandă
permanent. Publicitatea cea mai importantă
este munca de bună calitate.
Roto Inside: Cei zece montatori ai Dvs.
sunt implicaţi astăzi exclusiv în instalarea
feroneriei antiefracţie?
Bouzrara: Nu. De asemenea, ne ocupăm de
renovarea ferestrelor din aluminiu. Din cauza

|| Matthias Nagat, director Roto Aluvision, Sortiment adaptat pieţei, este convins: Va fi nevoie de
un număr din ce în ce mai mare de specialişti precum Karim Bouzrara şi echipa sa.

unor lucrări de întreţinere şi de reglaj necorespunzătoare, există ferestre defectuoase în
multe clădiri. Toată lumea îşi duce maşina în
mod regulat la revizie, dar foarte puţini investesc în întreţinerea ferestrelor. Chiar şi ferestrele de înaltă calitate au nevoie de întreţinere. O
înlocuire scumpă a ferestrelor poate fi evitată
printr-o recondiţionare, la un cost mult mai
redus, a feroneriei şi prin instalarea de noi garnituri. Clasele de siguranţă antiefracţie RC 2 și
RC 3 vor fi incluse într-o astfel de renovare, prin
montarea dispozitivelor ascunse de siguranţă
din sistemul Roto AL.
Roto Inside: Cum îşi dă seama un client că
se află în faţa unui profesionist în renovări
care este demn de încredere?
Bouzrara: După competenţa în consultanţă şi
modul de lucru. Este o afacere pentru oameni
foarte meticuloşi şi care angajează personal de
specialitate. Cunoaştem fiecare feronerie şi
putem spune, de cele mai multe ori de la prima
vedere, cu ce sistem de feronerie şi cu ce
lucrări de montaj putem obţine un rezultat convingător. Chiar dacă este dificil, găsim o soluţie
împreună cu furnizorul nostru. Oferim fiecăruia
răspunsul potrivit pentru siguranţa şi confortul
ferestrelor şi uşilor de exterior.

|| Atelier mobil: Nu luăm cu noi nicio cercevea. Înlocuirea şi modernizarea
se petrec la faţa locului. Repede şi, de multe ori, în timpul activităţii din
birouri, hoteluri sau spitale.

Roto Inside: Domnule Nagat, cât de
complicat este cazul în care firma BVS nu
găseşte singură soluţia perfectă pentru o
renovare?
Nagat: Echipa domnului Bouzrara este foarte
competentă. Puţine întrebări rămân fără răspuns. Dar dacă totuşi se întâmplă, Roto a
dezvoltat în ultimii ani astfel de soluţii pentru
renovări. Dacă trebuie înlocuită complet feroneria într-o fereastră, dezvoltăm pentru proiectul respectiv o configuraţie, pentru ca noua
fereastră să atingă un nivel de siguranţă şi
confort apropiat de acela al uneia noi. În cazul
ferestrelor din aluminiu folosim sistemul Roto
AL sau feroneria ascunsă Roto AL Designo,
pentru solicitări speciale legate de design. BVS
este un constructor cu experienţă, care poate
înlocui feroneria imediat, la faţa locului, fără a
scoate din funcţiune fereastra. Acest lucru entuziasmează, pe bună dreptate, clienţii şi, după
părerea noastră, îmbunătăţeşte imaginea
branşei ferestrelor. Cine investeşte în ferestre
de bună calitate şi le reglează în mod periodic,
acela se aşteaptă ca, chiar şi peste 20 de ani,
să fie necesară doar o modernizare sau o
înlocuire parţială.
Roto Inside: Vă aşteptaţi la creşterea în
continuare a nevoii de service?
Nagat: Absolut. Desigur că industria vrea să
vândă ferestre noi, dar trebuie acceptat faptul
că o înlocuire completă are sens doar dacă ferestrele sunt izolate foarte prost şi dacă faţada
va fi oricum refăcută. Multe proiecte mici de
renovare, care necesită doar restaurarea unei
funcţii de siguranţă şi confort, sau instalarea
ulterioară a componentelor antiefracţie, au
nevoie de specialişti precum Karim Bouzrara şi
echipa sa.
Bouzrara: Da, companii ca noi sunt în căutare.
Dar la fel de importante sunt sistemele de feronerie sofisticate. Roto AL și Roto AL Designo
sunt proiectate astfel încât să putem adăuga
foarte uşor puncte de închidere tip ciupercă în
mecanismul deja instalat. De altfel, acelaşi lucru a fost valabil şi pentru sistemul de feronerie
Roto ALU 400, care nu mai este disponibil
astăzi. Dacă găsesc acest program într-o fereastră, pot oferi o modernizare la un cost mic,
deoarece se efectuează rapid. Dacă înlocuim
complet feroneria într-o fereastră de aluminiu şi
Roto AL se potriveşte sistemului de profil,
atunci ne bucurăm să folosim acest program,
pentru că suntem absolut convinşi de calitatea
sa. Dacă restaurăm, atunci să o facem corect şi
cu o feronerie înaltă calitate.
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|| A proximativ 2.000 de ferestre au fost
renovate în acest complex hotelier şi de
spaţii de birouri.

|| Echipate în 1989 cu sistemul de feronerie Roto ALU
100 (în imagine sus), ferestrele au fost renovate
acum cu sistemul de feronerie Roto AL. Cele mai
mari cercevele cu deschidere oscilantă măsoară
aproximativ 1.495 mm lăţime şi 1.768 înălţime.
Fiecare dintre aceste cercevele cântărește în jur de
110 kg. Cea mai mare parte a cercevelelor renovate
se situează la aproximativ 70 kg greutate cu aprox.
803 mm lăţime şi 1.768 mm înălţime.

Înlocuirea feroneriei cu Roto AL

Pentru o durată de viaţă mare a ferestrei
■■ Aluminiu DO Deutsche Office AG închiriază o suprafaţă de aproximativ 34.000 mp în complexul său de birouri şi
în complexul hotelier Business In-West din Ratingen. Pentru a oferi chiriaşilor confort şi siguranţă pe termen lung,
într-un imobil premium, oferă servicii de bună calitate şi, de asemenea, o întreţinere constantă a clădirii. De aceea
şi cele aproximativ 2.000 de ferestre din aluminiu au fost complet renovate după aproape 30 de ani de la instalare.

|| Balamalele Roto ALU 100 montate în 1989 au avut
alte dimensiuni în comparaţie cu cele din sistemul
Roto AL, montate la renovare. De aceea, la unele
cercevele a trebuit frezată suprapunerea, pentru a

Ca în multe clădiri din anii 1980, ferestrele erau încă în regulă.
Cu feronerie nouă şi cu o nouă garnitură între profil şi geam s-ar
putea conta pe ele, fără probleme, încă 25 de ani – fără a fi
desigur afectate confortul şi siguranţa, a fost şi estimarea
consultantului Roto la care s-a apelat.

fiecare fereastră. Schimbul feroneriei în sine nu a presupus
mult timp. Demontarea feroneriei vechi a durat cinci minute
pentru fiecare fereastră. A necesitat mai mult timp curăţarea,
în s pecial cea a nuturilor, care a trebuit făcută manual şi cu
mare grijă.

Roto AL înlocuieşte Roto ALU 100
Prin intermediul Roto AL s-a găsit rapid o alternativă convingătoare şi fiabilă la feroneria existentă, Roto ALU 100, care nu mai
este în prezent disponibilă. Aceasta este feroneria pe care a utilizat-o producătorul ferestrelor. Efect secundar pozitiv al înlocuirii
feroneriei: acum toate ferestrele sunt moderne, protejate la o
eventuală acţionare greşită prin tehnologia TiltFirst. Chiriaşii
spaţiilor de birouri şi oaspeţii hotelului pot bata cercevelele
ferestrelor, dar nu le pot deschide complet.

Batare înainte de deschidere cu Roto AL TiltFirst
Manipularea sigură şi confortabilă a ferestrei renovate este
asigurată de acum de Roto AL în varianta de deschidere
TiltFirst (batare înainte de deschidere). Din program au fost
introduse:

Vechi contra nou într-o oră şi jumătate
Secvenţele lucrărilor de renovare s-au derulat rapid. Nici activitatea de la birou, nici hotelul nu au fost afectate semnificativ.
Demontarea cercevelelor şi transportul în atelierul amenajat la
faţa locului, montajul unei ferestre provizorii, curăţarea tocului
şi a cercevelei, schimbarea feroneriei şi montarea înapoi a
cercevelei – pentru toate acestea echipa firmei de montaj Franz
Brauer din Rheinberg a avut nevoie de o oră şi jumătate pentru

se realiza montajul corect al cercevelei.

§§ balama pentru cercevea până la 130 kg,
§§ plăcuţe de închidere batare înainte de închidere cu
contraacţionare greşită integrată la colţarul superior,
§§ piesă de legătură blocabilă,
§§ foarfecă pentru batare înainte de deschidere
§§ şi un număr de puncte de închidere adaptat la dimensiunile
cercevelei.
La elementele mari a fost montată suplimentar sus a doua
foarfecă pentru batare înainte de deschidere. Aceasta se
utilizează pentru lăţimi ale cercevelei începând cu 1.300 mm.

|| Prin această schimbare de sistem, toate ferestrele
sunt protejate împotriva acţionarii greşite, prin
tehnologia TiltFirst. Mânerele blocabile de culoare
bronz sunt un model special, care se potriveşte
profilelor din aluminiu vopsite maro.

&& Mai multe informaţii despre varianta de mâner de fereastră
TiltFirst (batare înainte de deschidere):
www.roto-frank.com/ro/roto-line/tehnologie
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Balama inferioară falț Roto NT E5 pentru ferestre din lemn

Tare ca oţelul
■■ Lemn Ferestrele din lemn pentru clădiri publice trebuie să fie la fel de durabile şi de funcţionale ca şi cele ale
locuinţelor. Acest lucru este dorit de cumpărători şi vânzători în egală măsură. Roto vine deja în sprijinul producătorilor
de ferestre şi le satisface această pretenţie prin noua balama inferioară falț Roto NT E5. O fereastră din lemn rezistă mai
mult datorită acestei balamale inferioare falț din oţel, chiar şi în cazul solicitărilor mecanice. Funcţionalitatea ferestrei
întreţinute corespunzător se menţine un timp îndelungat.
Pretutindeni acolo unde există temerea că o cercevea de
fereastră deschisă este împinsă dincolo de unghiul de deschidere
normal, cu sau fără intenţie, este posibil ca, în ciuda întreţinerii în
mod constant, să se ajungă la uzura prematură a feroneriei, iar pe
termen lung la crăpături la balamaua inferioară falț. Utilizatorii
Roto NT pot elimina în viitor acest risc, echipând cercevelele
respective cu noua balama inferioară falț Roto NT E5. Aceasta
este identică din punct de vedere geometric cu varianta standard
şi se montează astfel pentru ferestrele critice ale unei comenzi, în
locul unei balamale inferioare falț normale. În funcţie de montaj,
efectul tampon solid al balamalei inferioare falț Roto NT E5 poate
fi sporit suplimentar prin combinaţia cu limitatorul Roto 355 cu
opritor cu arc.

&& Mai multe informaţii despre sistemele de balamale pentru ferestre din lemn, PVC şi aluminiu:

Feronerie robustă plus întreţinere solidă
Testele de anduranţă au dovedit că rezistenţa unei cercevele
oscilante sau oscilo-batante, prin montajul balamalei inferioare
falț Roto NT E5, poate fi mărită în mod considerabil. Aceasta
este o veste bună pentru toţi cei care vor să aducă aer curat în
spaţiile publice precum săli de clasă, camere de hotel sau birouri
– şi acest lucru chiar de mai multe ori pe zi.
Deschide, închide, batează, deschide, închide – o fereastră din
lemn, care este montată într-o clădire publică, cu trafic intens şi
care este acţionată de diverşi utilizatori, profită de o echipare cu
elemente cu feronerie robuste, cum este balamaua inferioară
falț Roto NT E5. Acest lucru este valabil şi pentru viitor: ferestrele din lemn şi uşile de terasă foarte încărcate se verifică cel puţin
o dată pe an, în şcoli şi hoteluri chiar la fiecare jumătate de an.
Urmele de uzură pot fi depistate astfel din timp, iar riscurile pot
fi eliminate prin înlocuirea componentelor afectate.

www.roto-frank.com/ro/roto-nt/balamale

GlassBuild America 2018

Cel mai bun de pe
două continente
■■ Eveniment Peste 8.600 de firme din domeniul
construcţiilor s-au întâlnit în perioada 12-14 septembrie la
GlassBuild America în Las Vegas, Nevada. Şi Roto North
America a fost expozant şi sponsor al acestei expoziţii de
amploare. De foarte multă atenţie s-a bucurat sistemul
culisant cu etanşeitate superioară Roto Patio Inowa, cu
mecanismul de închidere încă necunoscut în America şi
componentele din sistemul modular Roto, cu care acesta
se combină.
Mulţi vizitatori ai expoziţiei au recunoscut potenţialul enorm al
sistemului Roto Patio Inowa pentru clienţii lor: feronerie ascunsă, acţionare simplă şi confortabilă, rezistență la intemperii. O
„apărare-scorpion de primă clasă“ oferă în plus sistemul, a spus
un vizitator al expoziţiei, datorită garniturii sale perimetrale. Roto
Patio Inowa a fost expus la standul expoziţional al Roto North
America, pe de-o parte la o fereastră din aluminiu a producătorului columbian ESWINDOWS, pe de altă parte în sistemul
„Smartslide Inowa“ al producătorului Chelsea Building Products
din Pittsburgh. Această companie a prezentat astfel o soluţie
atractivă pentru producători mai mici, care nu extrudează
propriile profile.
Interes crescut pentru sisteme culisante
În America de Nord sistemele culisante europene nu au fost
până acum foarte răspândite, explică Jürgen Schairer în dialog
cu Roto Inside. Acesta se ocupă de aplicaţiile tehnice ale sistemelor de feronerie europene Roto pentru piaţa americană. Însă
interesul a crescut în mod constant de ceva timp. Pentru anul
2019 Roto aşteaptă o creştere vertiginoasă a cererii de ferestre
culisante la furnizorii cunoscuţi de sisteme americane precum şi
introducerea pe piaţă a numeroaselor sisteme culisante specifice
producătorului. „De aceea Roto este în prezent un partener de
discuţii foarte solicitat şi de asemenea un partener de încredere
în direcţia dezvoltării. Gama Roto Patio cu feroneria culisantă
inovatoare, pentru toate materialele de profile, atrage atenţia nu
numai la expoziţii.“
Proiecte atractive
Ca un magnet pentru vizitatorii standului expoziţional Roto Frank
of America s-au dovedit şi noile mânere de uşă pentru sisteme
culisante mai mari, relatează Chris Dimou, Preşedinte şi CEO
Roto Frank of America. „Am constatat în Las Vegas că Roto,
ca o companie activă la nivel global, găseşte soluţii care se
potrivesc perfect solicitărilor producătorilor de ferestre de
pe continentul american. Un exemplu: produsele Roto pentru

8|

cercevele din ce în ce mai mari şi mai grele.
Roto Frank of America dispune deja de soluţii de feronerie pe
care mulţi producători americani le vor solicita în scurt timp.“
America întâlneşte Europa
De caracterul internaţional al activităţii de dezvoltare Roto
profită deja prelucrători ai sistemelor de feronerie Roto de pe
continentul nord american, cum ar fi producătorul canadian
Cascadia Windows & Doors. Un exemplu în acest sens este o
fereastră Cascadia unde componentele sistemului de feronerie
Roto X-Drive pentru ferestre cu deschidere exterioară, mecanismul cu broască şi balamalele ascunse sunt combinate.

|| Chris Dimou, CEO,
Roto Frank of America, Inc.

Feronerie pentru cercevele grele
„Roto Frank of America oferă astăzi diferite soluţii care îmbină
componente testate din punct de vedere constructiv, din
America şi Europa. Clienţii noştri apreciază aceste soluţii bazate
pe o calitate superioară a materialelor, pe o protecţie sporită la
coroziune şi o siguranţă testată a funcţionalităţii dar şi prin
prisma designului elegant. De exemplu ferestrele cu deschidere
exterioară, pe baza sistemului modular de feronerie Roto, pot fi
construite astfel încât greutatea cercevelei să ajungă până la
150 kg“, explică Dimou. „Acest lucru îi încântă pe toţi producătorii, care doresc să realizeze ferestre de dimensiuni mari şi cu
geamuri grele.“

|| Jürgen Schairer, Manager de aplicaţii,
Roto Frank of America, Inc.

|| D upă plecarea celor aproximativ 3.000 de atleţi şi a însoţitorilor
acestora a început cumpărarea apartamentelor în satul olimpic
din Buenos Aires.

|| O scilaţie, batare, culisare, deschidere către exterior – toate
elementele sunt acţionate prin intermediul mânerelor de
fereastră de design Roto Line.

|| A proximativ 3.000 de elemente au fost livrate de către firma
iWin SA în 2018 pentru satul olimpic din Buenos Aires.

iWin SA, Argentina

Convingător cu Roto Line şi Roto FS Kempton
■■ Nou la Roto A treia ediţie a Jocurilor Olimpice de Vară pentru Tineret a avut loc între 6 şi 18 octombrie 2018 la
Buenos Aires. Peste 3.000 de tineri atleţi din 206 ţări s-au întrecut în cadrul celor aproximativ 200 de probe şi 28 de
discipline sportive pentru medalii. Aceştia au fost cazaţi într-un sat olimpic nou amenajat. Apartamentele realizate
acolo oferă acum – după plecarea atletelor şi atleţilor – spaţii de locuit moderne, situate central în capitala argentiniană. Producătorul de ferestre iWin – situat de asemenea în Buenos Aires – a convins biroul de arhitectură responsabil
de proiectare, printr-un design atractiv pentru ferestrele fixe şi mobile. Foarfecele de fricţiune din programul Roto FS
Kempton şi un mâner de fereastră nou dezvoltat de Roto au jucat aici un rol semnificativ.
Accesibilă prin intermediul mai multor străzi importante şi cu mijloace de transport public, zona de aproximativ 100 de hectare în
inima oraşului Buenos Aires va dispune în anii următori, pe lângă
satul olimpic, de mai multe clădiri rezidenţiale şi comerciale noi,
precum şi de spaţii verzi. Pe termen mediu, aici va exista un nou
cartier modern, în jurul satului olimpic.
Santiago David L’Abbate este foarte bucuros de faptul că încă de
la începutul acestei dezvoltări a oraşului, compania iWin, fondată
de tatăl său în 2013, care între timp este condusă de el şi de fraţii
săi, a primit un contract atractiv: „Echipa de arhitecţi Criba SA a
proiectat clădirile satului olimpic; am reuşit să-i covingem cu
oferta noastră pentru realizarea a aproximativ 3.000 de ferestre
din PVC. Au existat însă critici la adresa mânerului de fereastră
propus iniţial de noi pentru ferestrele cu deschidere către
exterior.“
Design atractiv al mânerului pentru toate ferestrele
Ajutorul a venit prompt şi a venit din partea firmei Roto. Aplicarea mânerului de fereastră Roto Line MK2 Cockspur pentru ferestrele cu deschidere exterioară, compatibil cu profilul din PVC
utilizat de iWin, a fost efectuată de echipa Roto Fermax America
de Sud. În cele din urmă iWin a reușit să realizeze pentru toate
tipurile de ferestre un design consecvent şi armonios, cu modelele oferite de Roto Line. Arhitecţii Criba SA au fost convinşi, iar
iWin a primit contractul. Au fost realizate aproximativ 840 de
elemente culisante cu feronerie Roto Inline şi 900 de elemente
fixe. 90 de ferestre cu deschidere oscilantă, precum şi 180 de
ferestre cu deschidere batantă au fost echipate cu Roto NT, 990
de ferestre cu deschidere către exterior, cu Roto FS Kempton şi
toate elementele cu mânere de fereastră Roto Line.

&& Mânere de fereastră Roto –

evidenţiere remarcabilă a ferestrei:

„Putem realiza cu angajaţii noştri, în acest moment în număr de
80, în două schimburi, aproximativ 3.500 de elemente, lunar“,
explică L’Abbate importanţa acestui contract. „Elementele
pentru satul olimpic ne-au adus de lucru pentru aproape o lună.
De aceea suntem recunoscători firmei Roto pentru reacţia
rapidă la cererea noastră. Şi noul mâner se va afla de acum în
stocul nostru, fiindcă circa 5% din producţia noastră reprezintă
ferestre cu deschidere către exterior.“
Robust şi intuitiv la utilizare
Nu încape îndoială, conform estimărilor profesioniştilor din
branşă, că noul mâner Roto Line MK2 Cockspur a convins din
punct de vedere calitativ. Noul element din gama Roto este
echivalent din punct de vedere calitativ, în orice privinţă, cu
mânerele Roto Line deja utilizate de iWin pentru elemente culisante şi ferestre oscilo-batante şi de asemenea sigur în privinţa
utilizării. Căci deschiderea tuturor tipurilor de ferestre trebuie să
fie foarte uşoară pentru numeroşii oaspeţi tineri proveniţi din
diferite ţări şi culturi, spune L’Abbate. Pe parcursul Jocurilor
Olimpice şi de asemenea în săptămânile ce au urmat, nu s-au
remarcat defecţiuni de funcţionare care să presupună intervenţia echipei de service iWin.
Prin calitate şi împreună cu Roto către contracte noi
Cel care reuşeşte într-un proiect de o asemenea importanţă
pentru Buenos Aires, poate lua în calcul contracte ulterioare,
nu? L’Abbate zâmbeşte: „Sperăm din tot sufletul. În orice caz,
lucrăm în prezent la acest lucru – apropo, susţinuţi de Roto –
şi dorim să ne extindem capacitatea de producţie până în 2019
la 6.000 de elemente/lună. De când a fost înfiinţată firma iWin,
în 2013, am avut multe oportunităţi, pe care le-am şi exploatat.
Ca firmă de familie, cred că suntem deosebit de flexibili şi de
competitivi. În orice caz, împreună cu tatăl şi fraţii mei vom
face tot ce ne stă în putere pentru a continua pe drumul de
succes pe care am pornit împreună cu Roto.“

Mâner de fereastră Roto Line MK2 Cockspur
Mânerul de fereastră Roto Line MK2 Cockspur vopsit în câmp
electrostatic, pentru ferestre cu deschidere către exterior, este
testat conform DIN EN 13126-2 în funcţionare continuă cu
10.000 de cicluri. Acesta corespunde clasei de coroziune 5 conform DIN 1670. Structura modulară a componentelor tocului
permite mai multe înălţimi de suprapunere. Datorită celor două
axe de înşurubare ale sale, acest mâner de fereastră este potrivit
şi pentru echiparea ulterioară a ferestrelor deja montate.

Roto Line este una dintre cele mai cunoscute game de design
Roto pentru mânere. Liniile armonioase şi componentele de înaltă
calitate asigură acţionarea confortabilă a mânerului.
Mânerele Roto Line sunt potrivite pentru:
§§ ferestre şi uşi cu simplă şi dublă deschidere,
§§ sisteme batant-culisante, culisante cu ridicare şi armonice în
versiuni speciale,
§§ ferestre cu deschidere către exterior în varianta cotită sau nu, şi
§§ ferestre din lemn, PVC şi aluminiu.

|| Santiago L’Abbate lucrează împreună
cu fraţii săi, Emanuel şi Juan, pentru a
dezvolta firma iWin, fondată de tatăl
lor, astfel încât să devină unul dintre

www.roto-frank.com/ro/manere-defereastra

cei mai mari producători de ferestre
din PVC de calitate superioară din
Argentina.
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Garnitură perimetrală

Puncte de închidere active
şi în poziţia mediană

Mişcare de închidere
inovatoare, transversal faţă
de profilul de toc

L

R

Fără obstacole, conform DIN
18040, prin pragul confort

Parteneriat tehnologic pentru Roto Patio Inowa

Notă bună pentru colaborarea industrială
de la primul utilizator
■■ Lemn Printr-o colaborare a firmelor Gutmann, Leitz, Roto, Deventer şi Homag, le este facilitat producătorilor de ferestre şi uşi din lemn-aluminiu accesul la
sistemele culisante cu etanşeitate superioară, pentru greutăţi ale cercevelei de până la 250 kg. Această soluţie cu etanşeitate sporită pentru ferestre şi uşi culisante,
funcţionabilă cu Patio Inowa, se bazează pe coordonarea tehnică foarte bună a acestor producători. Pentru o implementare eficientă din punct de vedere al producţiei,
specialiştii firmei de tâmplărie Erich Schillinger au participat cu experienţa lor vastă. Roto Inside a discutat cu directorul general Wilhelm Schillinger, care priveşte
retrospectiv către startul de succes în producţia „seriilor 0“, în luna iulie.
„M-a convins faptul că garnitura, feroneria, profilele, pragurile, placarea din aluminiu, precum şi frezele necesare producţiei, provenite de la cinci furnizori, sunt perfect compatibile“, îşi aminteşte Schillinger de primele discuţii din 2017. „Prin urmare, am fost pregătit să
produc un exponat pentru ‚Fensterbau Frontale’ 2018 şi să pornesc primul producţia de
serie.“ Conform aprecierilor sale, producătorii de ferestre din lemn pot începe într-adevăr
într-un timp scurt producţia şi comercializarea sistemelor culisante Inowa dacă, prin intermediul reţelei de distribuţie Roto, dobândesc acces la componentele şi sculele specifice.
Alternativă mai bună
„Componentele prevăzute permit producţia sistemelor cu o lăţime a cercevelei de maxim
1.500 mm şi o înălţime a cercevelei de până la 2.500 mm. Lăţimea exterioară maximă a
tocului se situează la 3.000 mm pentru schema A, înălţimea exterioară a tocului la
2.600 mm“, rezumă Schillinger. „Acoperim astfel o mare parte a cererii de sisteme culisante. Şi facem acest lucru cu un produs superior. Patio Inowa este pentru mine, cu
siguranţă, alternativa mai bună la sistemele culisante cu ridicare existente până acum. În
cazul în care se cer cercevele deosebit de mari şi grele, între 250 şi 400 kg, atunci contăm
desigur pe Roto Patio Life.“

z gomot şi fără frecare. Ca urmare a utilizării feroneriei ascunse, pot fi folosite şi profile
înguste din lemn. Pragul acestui sistem permite realizarea unei suprafeţe fără obstacole,
conform DIN 18040.
Astăzi decidem – mâine producem
Agrementările necesare pentru certificarea unui sistem culisant Patio Inowa există,
completează Aleksander Vukovic, cel care coordonează proiectul de cooperare din partea
firmei Roto. Feroneria este disponibilă din noiembrie 2018. Este asigurată, de asemenea,
şi furnizarea instrumentelor şi componentelor necesare, confirmă Schillinger. „În calitate
de producător de ferestre care doreşte să ofere elemnente culisante inovative, este mai
uşor ca niciodată, prin intermediul lui Patio Inowa. Astăzi decidem, mâine producem.
Bineînţeles că este puţin exagerat, dar cred că un producător poate începe în opt până la
zece săptămâni de la startul proiectului cu Roto.“ Comercializarea noilor ferestre şi uşi
culisante cu etanşeitate superioară Patio Inowa este sprijinită în mod activ de către Roto,
explică Vukovic: „Înainte de toate, ne vom dedica cu consecvenţă abordării şi informării
arhitecţilor.“

Etanş, chiar şi la greutăți mari
Şi în ce constă pentru clienţi avantajul sistemului Patio Inowa? „Prin compatibilitatea
perfectă a elementelor singulare, s-a putut realiza o etanşeitate şi mai mare – şi aceasta,
deşi s-a redus presiunea la închidere în favoarea unei uşurinţe în manipulare“, explică
Schillinger. „Mişcarea de închidere inovatoare a feroneriei, transversal faţă de profilul de
toc, permite această particularitate tehnică şi, de asemenea, face inutilă ridicarea cercevelei. Toate punctele de închidere, inclusiv cele din partea mediană, sunt acţionate.“
Rolele determină o deschidere, o culisare şi o închidere a elementelor fără efort, fără

|| În anul 2016 Erich Schillinger Fensterbau GmbH a pus în funcţiune un nou centru de prelucrare cu comandă numerică.
Cu acesta se produc şi profilele pentru sistemul culisant cu etanşeitate sporită Patio Inowa.

&& Informaţii despre feroneria Roto Patio Inowa găsiţi aici:
www.roto-frank.com/ro/roto-patio-inowa

|| Edith Chrobok şi Wilhelm Schillinger conduc
astăzi compania fondată în 1911 de către
bunic, unde din anul 1980 se confecţionează
exclusiv ferestre, faţade, uşi de intrare şi uşi
culisante, precum şi grădini de iarnă din lemn
şi lemn-aluminiu.
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|| În anul 2009 a început producţia
în fabrica Roto din Noginsk.

În dialog cu Viktor Melikhow

O marcă puternică ajută în
vreme de criză
■■ De ce Roto? Piaţa din Rusia a trecut prin schimbări majore în ultimii ani, ca nicio altă piaţă de pe continentul
european. Şi producătorii de ferestre de aici s-au confruntat cu provocări majore. Multe companii s-au retras de pe
piaţă. Roto Frank AG a decis însă să menţină necondiţionat suportul pentru clienţii ruşi şi chiar să îl extindă. Viktor
Melikhow, director general Rusia, Belarus şi Asia Centrală, a explicat celor de la Roto Inside, cum a reușit, împreună
cu organizaţia sa, să susţină strategiile individuale de succes ale clienţilor.

Roto Inside: Domnule Melikhow, numărul producătorilor de
ferestre din Rusia s-a redus din 2010 la aproximativ 1.200,
maximum 1.500. Cine rămâne şi ce face Roto pentru a fi
un partener atractiv pentru aceşti producători?

despre calitatea şi despre furnizorii componentelor pe care le
utilizează. În cazul în care marca şi furnizorul sunt suficient de
cunoscute clientului, cresc şansele producătorului de ferestre
să finalizeze cu succes negocierea.

Melikhow: Într-adevăr piaţa rusă este în scădere de mai mulţi
ani. Din păcate nu s-a schimbat nimic nici în anul 2018. Conform
estimărilor preliminare ale experţilor, declinul pieţei va continua
şi în 2019. În consecinţă are loc o enormă consolidare pe piaţă.
Companiile mari devin şi mai mari. Eu personal aştept ca
această evoluţie să continue în următorii doi-trei ani.

Importanța crescândă a mărcilor componentelor este evidentă
pe piaţa noastră complicată, aflată în declin. Şi Roto a reuşit
în deceniile care au trecut să fie o firmă cunoscută şi prezentă
în toată ţara. În acest sens, Roto este unul dintre cele mai
puternice branduri din Rusia.

Rămân pe piaţă în special acei producători care sunt bine poziţionaţi din punct de vedere strategic şi care se bazează pe o tehnologie eficientă de producţie. Aceste companii îşi fac planuri
pe termen lung. Aşa cum face şi Roto. Şi noi, la Roto Rusia, ne
concentrăm acum pentru a putea spori în continuare calitatea
produselor şi a producţiei. Şi pentru că dorim ca toate procesele
să se deruleze sigur şi stabil, suntem bine pregătiţi pentru o
nouă creştere a pieţei.
Marii producători de ferestre din ţară se străduiesc să gândească produsul şi serviciile ca un întreg. Le oferă astăzi clienţilor
consiliere importantă, de la prima solicitare a acestora şi până la
întrebări legate de întreţinerea produsului. Calitatea serviciilor,
chiar şi după expirarea perioadei de garanţie, a crescut.
Desigur că se cumpără la momentul actual la un preţ bun atât
de la producătorii de ferestre, cât şi de la clienţii acestora. Dar,
de asemenea, urmăm o tendinţă spre o evaluare a costurilor
mai degrabă pe termen lung. În cele din urmă, calitatea este
întotdeauna cea mai avantajoasă alternativă. De aceea mulţi
producători consideră firma Roto ca fiind un partener cu aceleaşi obiective şi idei, atunci când este vorba despre producţia
ferestrelor durabile, de calitate superioară. Pe acest segment
Roto deţine de departe cea mai mare pondere în piaţă. Roto
şi-a apărat poziţia de lider în Rusia, cu o cotă de piaţă stabilă pe
toate segmentele de produse.
Roto Inside: Ce caracteristici, ce însuşiri apreciază producătorii de ferestre din Rusia în mod deosebit la Roto?
Melikhow: Roto este un furnizor de sisteme care oferă o gamă
largă de produse pentru ferestre şi uşi cu orice tip de deschidere. Toate soluţiile de feronerie oferite de un singur furnizor –
acest lucru este foarte important pentru mulţi dintre producători. Un impact foarte puternic îl are însă forţa mărcii.
Producătorii de ferestre din Rusia îşi conving clienţii relatând

Roto Inside: Cum a putut Roto să susţină clienţii în
asigurarea calităţii?
Melikhow: Trăim ceea ce recomandăm. Asigurarea calităţii
este ancorată puternic în filosofia firmei Roto. În toate aspectele
legate de calitate nu facem compromisuri. Roto livrează cea mai
bună calitate, realizată la fiecare post de lucru individual – în
fabrica Noginsk, la 50 km est de Moscova, precum şi la client
prin servicii şi vânzare.
Consultanţii de specialitate Roto sunt prezenţi în toată ţara; se
pot realiza astfel foarte uşor o livrare optimă şi o colaborare
reuşită încă de la început. Specialiştii Roto, atât în domeniul
tehnic, cât şi în cel al vânzărilor, sunt în toate marile oraşe şi în
aproape toate regiunile, de la vest până la est. Oferim astfel o
consiliere de calitate, căreia vrem să îi dedicăm şi în continuare
cea mai mare atenţie. Aproape de client – acesta este şi rămâne
motto-ul firmei Roto şi în Rusia.
Roto Inside: Care dintre tendinţe pot aduce, conform
producătorilor de ferestre, o revigorare a pieţei ruseşti?
Ce produse Roto joacă un rol decisiv?

pe o piaţă foarte competitivă pentru ferestre standard
oscilo-batante. Roto este considerat un partener de dezvoltare
competent pentru produse exclusive. Acest lucru se reflectă în
creşterea acelor programe sau componente ale feroneriei Roto
cu care se pot realiza soluţii speciale. Pe acest segment câştigă
teren colaborarea cu arhitecţii, inginerii şi dezvoltatorii imobiliari.
Roto Inside: Cum privesc clienţii Dumneavoastră faptul
că Roto, chiar şi după mulţi ani de declin al pieţei,
dispune de propria unitate de producţie în Rusia? Care
sunt a
 vantajele producţiei din Noginsk?
Melikhow: Roto este singurul furnizor de feronerie pentru
ferestre de pe piaţa din Rusia, care dispune de propria unitate
de producţie în ţară. Acest lucru este apreciat de clienţii noştri.
Deoarece datorită unităţii de producţie din Noginsk, performanţa de livrare a firmei Roto este una remarcabilă. Produsele realizate aici ajung la clienţi în decurs de două zile de la transmiterea
comenzii. Pe scurt, concluzia este următoarea: din punctul de
vedere al producătorilor de ferestre din Rusia, există multe
motive întemeiate în favoarea colaborării cu Roto. Chiar şi – sau
tocmai în momente dificile ale pieţei.

Melikhow: Din păcate clienţii noştri depind de dezvoltarea
generală macroeconomică. Programele statului în domeniul
construcţiilor şi acordarea creditelor imobiliare influenţează
piaţa. Puterea de cumpărare a populaţiei este de o importanţă
capitală. Noi nu putem influenţa aceşti factori.
Putem însă satisface dorinţa de cumpărare oferind produse
inteligente şi atractive. Uşile de intrare mari şi grele, elementele
culisant-batante, sistemele culisante cu ridicare, mai ales din
aluminiu, au perspective bune în Rusia. Ca şi până acum, există
clienţi cu potenţial financiar, dispuşi să cheltuiască bani pentru
soluţii excepţionale.
|| Viktor Melikhow, Manager Roto Rusia,

Mulţi producători de ferestre practică marje extrem de scăzute,

Belarus şi Asia Centrală
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Un plus de valoare îi convinge pe meşteşugari

La montatorii inteligenţi
se aude din ce în ce mai des

„clic!“

■■ Ferestre de mansardă „Fereastra de mansardă este un produs european, care are cele mai importante pieţe de desfacere în Germania, Franţa şi Marea Britanie. Cei care montează ferestrele de mansardă, deci dulgherii şi constructorii,
decid cu precădere aici în legătură cu alegerea brandului. Decizia o iau astfel oamenii pentru care este valabilă afirmaţia:
timpul înseamnă bani. Aceştia au nevoie de siguranţa că îi sprijinim pentru a lucra rapid, sigur şi fără erori. “ Astfel descrie Stephan Hettwer condiţiile de piaţă care au condus la căutarea de către echipa Roto din Bad Mergentheim a unui
nou concept de produs, pe care l-a găsit în urmă cu patru ani prin RotoQ. Hettwer răspunde, în calitate de Director
clienţi şi pieţe Roto Tehnologia Solară şi a Acoperişului (DST), de managementul produsului şi de marketing, precum
şi de vânzarea ferestrelor de mansardă Roto pretutindeni în lume.

|| Montatorii au o poziţie fermă în privinţa ferestrei de
mansardă Designo R6/R8 Quadro, deoarece „Kurt“ şi
„Karl“ joacă un rol important: „Kurt“ este o macara
premontată în fabrică, iar cureaua „Karl“ este elementul
de tracţiune nou dezvoltat, care se potriveşte perfect.

|| Aşezaţi, mişcaţi, „clic“: Toate elementele ramei de acoperire semnalează
montajul fără erori.

|| Aşezaţi, blocaţi, „clic”: sistemul inteligent al RotoQ pentru un montaj care
nu necesită scule nici pentru rama de acoperire, nici pentru tablele de
cercevea sau mâner.

„De mai bine de şase ani Roto efectuează sondaje la nivel
internaţional în rândul clienţilor şi al celor care nu sunt clienţi
încă, pentru a determina exact ce factori influenţează în mod
decisiv achiziţia unei ferestre de mansardă pe fiecare piaţă“,
relatează acesta. „Este evident că un aspect este de departe
cel mai apreciat pe pieţele mari, menţionate anterior: uşurinţa
la montaj.“
RotoQ stabileşte criteriul de referinţă
Acest lucru este uşor de înţeles. Căci siguranţa lucrului depinde, printre altele, de faptul că o fereastră de mansarda vândută
ar putea fi instalată rapid şi fără erori. „Profesioniştii devin
curioşi când vorbim despre montajul clic.“, rezumă Hettwer
observaţiile privind vânzările DST de la introducerea pe piaţă a
produsului RotoQ. În anul 2014 Roto a introdus pe piaţă prima
fereastră pivotantă din această familie de produse. „Atunci am
atins o nouă dimensiune în privinţa uşurinţei montajului. RotoQ
stabileşte astăzi criteriul de referinţă şi lucrăm pentru a face
modelele ulterioare şi mai atractive în acest sens.“
Încercarea se face după studiu
Ori de câte ori Roto reuşeşte să entuziasmeze montatorii în
c adrul unui montaj demonstrativ al RotoQ, devine evidentă
întreaga forţă a conceptului produsului. Chiar dacă meseriaşii
preferă adesea produsele pe care le cunosc deja, atunci când
achiziţionează elemente de construcţii nu îşi pot permite să
rateze beneficiile montajului cu clic. „Fereastra de mansardă
uşor de instalat“ aduce multă satisfacţie celor care au inventat-o, sunt convinşi specialiştii DST din această piaţă. „Este
suficient ca un meseriaş să experimenteze o singură dată cât
de lipsit de riscuri şi cât de rapid este montajul unei ferestre
RotoQ şi devine astfel cel mai entuziast client. Căci cel mai
important aspect în privinţa cumpărării rămâne uşurinţa
montajului.“

&& Și astăzi „clic“ – Video montaj RotoQ:
youtu.be/NdU3FrV8RuI

Siguranţă dublă
Montajul cu clic al unei ferestre de mansardă RotoQ, care nu
necesită utilizarea sculelor pentru montaj, oferă siguranţă
constructorului – chiar în dublu sens. Pe de o parte, nu este
prea atractiv pentru un meseriaş să fie nevoit să fixeze, pe acoperişul înclinat, şuruburi exterioare, utilizând desigur sculele
necesare, spune Hettwer. Pe de altă parte, un montaj garantat
fără eroare joacă un rol decisiv pentru funcţionarea sigură şi pe
termen lung a unei ferestre. „Dacă apar reclamaţii, de regulă
este vorba despre erori de montaj. RotoQ semnalează dacă
fiecare dintre componentele ramei de acoperire şi ale tablei
cercevelei sunt montate corect. Dacă nu se aude niciun ‚clic‘,
se poate verifica imediat dacă sau ce problemă există, înainte
de a continua.“
Uşurinţa montajului dusă la perfecţiune
Încurajată de succesul introducerii produsului RotoQ, firma
Roto a dezvoltat în Bad Mergentheim şi alte ajutoare de montaj
pentru noul Designo Quadro. Elementele ajutătoare pentru
transport „Kurt“ şi „Karl“ facilitează manipularea ferestrelor de
mansardă de dimensiuni mari pe şantier. „Împreună cu clienţii
noştri, precum şi cu cei care nu ne sunt clienţi, testăm în mod
regulat toate modelele pentru a vedea potenţialul de optimizare, în special în ceea ce priveşte uşurinţa la montaj“, relatează
Hettwer în încheiere. „Acest lucru ne-a transformat în partenerul ideal în ochii clienţilor profesionişti. Suntem conştienţi
acum de faptul că micile companii montatoare, care calculează
cu rigurozitate costurile de montaj pentru fiecare fereastră,
apreciază indubitabil punctele forte ale lui RotoQ.“
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|| Stephan Hettwer, Director clienţi
şi pieţe Roto Tehnologia Solară şi
a Acoperişului
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