Roto Patio

Roto Patio

Meer veiligheid en comfort
voor hoogwaardige schuifdeuren en -ramen

Roto Patio S/Z

Grote en zware kiep-schuifelementen
eenvoudig verplaatsen
Patio zorgt voor vrije ruimte
bij het raam
Hebt u in uw woning graag een royale

en plaatsbesparend opzij worden

en voldoen aan de hoogste esthetische

terrasdeur, maar geen draairaam omdat

geschoven. Het gebruik van kiep-

eisen. De afdekkappen zijn in vijf

u planten of decoratievoorwerpen bij

schuifdeuren is met name aan te raden

verschillende kleuren verkrijgbaar,

het raam hebt staan? Dan is een kiep-

bij balkon- en terrasdeuren, serres en

afgestemd op de greep en het

schuifdeur de oplossing. Met de

wintertuinen. Volgens de actuele

afdekprofiel.

bekende ventilatie in de kiepstand en

architectuurtrends zijn kamer- hoge

optisch passend bij de andere ramen.

ramen tot 2,70 m realiseerbaar, plus

Met de functionele standaarduitvoering

zware warmteweringelementen met 3-

Patio S en de comfortabele versie Patio

voudige beglazing en een raamgewicht

Toepasbaar in hout, kunststof en

Z, die over een geïntegreerde

tot 200 kg. De decente, slanke

aluminium.

servosturing beschikt, kunnen kleine en

afdekkappen onderstrepen het

grote ramen eenvoudig worden gekiept

moderne uiterlijk van kiep-schuifdeuren



Ruime toepassingsmogelijkheden

Roto Patio Life
Maakt het leven eenvoudiger
en veiliger
Doordacht bedien- en veiligheidsconcept
Met het schuifbeslag Patio Life behoort het optillen van de deur, waarvoor veel kracht nodig is, tot het verleden. Zware hefschuifelementen tot een raamgewicht van 400 kg kunnen nu kinderlijk eenvoudig worden bediend. Patio Life maakt grote
raamelementen tot 6,5 m mogelijk die veel licht in uw kamers binnenlaten en een bijzonder woongevoel leveren.Patio Life betekent
edel design dat tegemoet komt aan de smaak van veeleisende klanten. De clou: de horizontale afdichtingselementen worden via
de greep aangestuurd en sluiten de deur betrouwbaar af. Seriematig geïntegreerde beveiligingsonderdelen bereiken een hoog
veiligheidsniveau en zorgen voor effectieve bescherming tegen inbraakpogingen.
Een overzicht van uw voordelen
	Eenvoudige, comfortabele bediening
van schuifdeuren tot 400 kg
	Logische, intuïtieve greepbediening;
geen bedieningsfouten mogelijk
	Minder bedieningskracht nodig
	Sluitstand van de greep zoals bij
ramen
	Grote glasoppervlakken
realiseerbaar: raamelementen
tot 6,5 m

Toepassingen
	Drempelloze comfortdorpel van een
bijzondere materiaalmix voor
optimale warmte-isolatie
	Beveiligde spleetventilatiefunctie,
van buiten onzichtbaar

	Drempelloze doorgang
naar terras of balkon
	Meerdelige elementen voor flexibel
interieurontwerp, gedeeltelijk in de
wand verschuifbaar

	Exclusief design

	Als roomdivider te gebruiken

	Seriematig geïntegreerde

	Max. vleugelbreedte 3.235 mm

beveiligingsonderdelen voor optimale

	Max. vleugelhoogte 2.670 mm

inbraakbeveiliging

	Max. deurgewicht 400 kg

	Nieuwe afdichtingsconcept met
hoogste afdichtingswaarden

	Toepasbaar in hout, kunststof en
aluminium.

De nieuwe Patio Life
comfortabele onderdorpel
met verwisselbare
aluminiumafdekking, 100 %
recyclebaar en bijzonder
sterk. De vlakke looprail
maakt een drempelloze
doorgang mogelijk



Patio 6080

Zodat ruimtes
zich kunnen ontvouwen
De Patio 6080-technologie
voor vouw-schuifdeuren
opent ruimtes op bijzonder elegante en

storende overgangen.Hierdoor geeft de

mogelijk. Bij het dagelijks gebruik dient

efficiënte wijze. Alle deurelementen

doorgang naar binnen en buiten geen

deze loopdeur als balkon- of terrasdeur

worden ruimtebesparend gevouwen en

enkele aanleiding voor struikelpartijen –

– met alle voordelen.

handig opzij geschoven. Op deze

een bijzonder voordeel voor gezinnen

manier kan iedere ruimte over de

met kleine kinderen en in woningen en

gehele breedte worden geopend – voor

gebouwen voor ouderen en

een royale toegang tot terrassen of

gehandicapten. Natuurlijk is er ook aan

Toepasbaar in hout, kunststof en

wintertuinen en voor conferentie-, gast-

een optimale ventilatie gedacht. Een

aluminium.

of bedrijfsruimtes. Plus extra comfort:

integreerbare draai-kiepvleugel, die

dankzij thermisch gescheiden

onafhankelijk van de vouwelementen

onderdorpels zijn er bij Patio 6080 geen

kan worden gebruikt, maakt het
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