Tehnologia ferestrelor şi uşilor

Roto Patio Alversa
Feronerie universală pentru minimum de efort la
sistemele culisante în plan paralel şi batant-culisante
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Roto Patio Alversa
Feronerie universală pentru minimum de efort la
sistemele culisante în plan paralel şi batant-culisante

Ferestrele şi uşile culisante permit pătrunderea luminii în interiorul încăperilor şi sunt un mod ideal de a conecta spațiile
interioare și exterioare. În comparație cu cercevelele oscilante, care se deschid în interiorul încăperii, uşile culisante
economisesc spaţiu şi pot fi deschise mai uşor.
Sistemul culisant în plan paralel şi batant-culisant este disponibil pentru profile din lemn, PVC şi aluminiu.
Toate componentele sunt dezvoltate și produse în fabricile
Roto. Acesta este modul în care Roto garantează înalta calitate și livrarea în siguranță a produselor Roto.

Minimalist. Universal.
Costuri minime de producție, depozitare şi logistică pentru
utilizare universală – acestea sunt ideile de bază Roto Patio
Alversa, feroneria universală pentru ferestre culisante în plan
paralel şi batant-culisante.

Minimalist. Universal.

Roto Patio Alversa | KS
Sistem batant-culisant cu ventilaţie batantă

Roto Patio Alversa | PS
Sistem culisant în plan paralel fără / cu ventilaţie
de noapte

Roto Patio Alversa | PS Air
Sistem culisant în plan paralel cu ventilaţie batantă

Roto Patio Alversa | PS Air Com
Sistem culisant în plan paralel cu ventilaţie batantă
de tip Confort

Utilizare universală
Datorită sistemului modular, Roto Patio Alversa îndeplineşte
cerinţele individuale ale clienţilor. Un singur sistem acoperă
patru soluţii diferite. Astfel, Roto Patio Alversa poate fi configurat ca sistem culisant în plan paralel sau batant-culisant.
În funcţie de variantă, se poate opta pentru ventilaţie de
noapte sau ventilaţie batantă.
Unic pe piaţă
Combinaţie din sistem culisant în plan paralel şi ventilaţie
batantă.

Minimalist. Universal.

Roto Patio Alversa reduce la minimum costurile de producție, depozitare şi logistică. Acest lucru este asigurat de combinarea sistemului universal de închidere mediană cu mânerul universal şi sistemul modular de culisare.

Costuri minime de depozitare şi logistică
Se utilizează acelaşi sistem de închidere mediană din programele Roto NT și Roto AL pentru toate variantele Roto Patio
Alversa. În plus, se poate utiliza acelaşi mâner pentru toate
variantele.
Prin combinarea inteligentă a componentelor din programul extins Roto NT și Roto AL cu componentele specifice
Roto Patio, cum ar fi căruciorul, foarfeca de culisare sau setul
de şine se poate asigura utilizarea frecventă de piese identice pentru toate variantele. Astfel, sunt reduse costurile de
depozitare şi cele logistice.

Minimalist. Universal.
Costuri minime de producție
Ansamblurile sincronizate şi etapele de lucru individuale
simplifică montajul pentru toate variantele.
Înlocuirea simplă a componentelor individuale permite,
în cadrul liniei de producție, o schimbare rapidă între sistemul
culisant în plan p
 aralel şi cel batant-culisant, inclusiv cu
diferitele funcţii de ventilaţie. Astfel, sunt reduse costurile
de producţie.
Timpul de lucru este redus chiar şi în cazul montării
cărucioarelor, de exemplu. Astfel, nu mai este necesară
utilizarea de componente pentru „mecanismul de siguranţă
al căruciorului”, deoarece această funcţie este încorporată
în carcasa cărucioarelor. De asemenea, nu mai este
necesară activarea mecanismului de siguranţă al căruciorului, etapele de lucru putând fi omise în cadrul montajului.

Cheltuieli administrative minime
Sunt necesare cheltuieli administrative scăzute deoarece
gama redusă de piese simplifică procesul de creare şi gestionare a datelor coordonatoare.

Roto Patio Alversa
Avantaje pentru utilizatorii finali
Grad înalt de confort la utilizare
Mecanismul inovator de deschidere şi închidere asigură o
funcţionare uşoară şi silenţioasă. Elementele speciale de
amortizare asigură un comportament optim de funcţionare
şi oprire a cercevelei. Toate variantele sistemului culisant
în plan paralel pot fi acţionate intuitiv, la fel ca ferestrele
oscilo-batante convenționale.
Sistemul culisant în plan paralel Roto Patio Alversa | PS Air
Com asigură un confort deosebit la utilizare: Prin rotirea mânerului, cerceveaua este batată automat – nu este necesară
împingerea manuală a cercevelei. Astfel, chiar şi uşile culisante mari şi grele de până la 200 kg pot fi manevrate fără
efort.

Aspect uniform
Utilizarea mânerelor standard de fereastră, precum Roto
Line şi Roto Swing, conferă un aspect uniform atât sistemelor culisante cât şi ferestrelor oscilo-batante din locuinţă.

Un cămin sigur
Uşile de balcoane şi terase sunt printre punctele slabe cel mai
frecvent exploatate de spărgătorii de locuinţe. Datorită componentelor de siguranţă Roto Quadro Safe precum punctele de
închidere tip ciupercă, blocatorii de siguranţă şi mânerele cu
cheie, protecţia anti-efracţie poate fi adaptată cerinţelor de siguranţă individuale.
Sistemul culisant în plan paralel Roto Patio Alversa | PS poate fi
prevăzut opţional cu o ventilaţie de noapte care nu este vizibilă
din exterior. Astfel, privit din exterior, sistemul culisant pare a
fi închis. Prin utilizarea suplimentară a blocatorilor de siguranţă,
ferestrele care sunt deschise pentru ventilaţie de noapte sunt,
de asemenea, asigurate împotriva pătrunderii prin efracţie.
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De la o singură sursă: sisteme de feronerie optime pentru a face față tuturor provocărilor:

Roto Tilt&Turn |
Roto Sliding |
Roto Door |
Roto Equipment |

Sistemul de feronerie oscilo-batantă pentru ferestre şi uşi de balcon
Sisteme de feronerie pentru ferestre şi uşi culisante mari
Sortiment variat pentru tehnologia ușilor – „totul despre uşi”
Echipare adițională pentru ferestre şi uşi

