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„Roto Patio Alversa“: a párhuzamosan toló és bukó-toló ablakok
széleskörű kényelme / Az építtetők profitálnak / Átlátható homlokzati
kivitelezés / Rugalmas szellőztetés és egységes kilincs kialakítás / A
műszaki újítások javítják a jó közérzetet / Innovatív futómű kiemelés
elleni védelemmel / Extra reteszelő funkció a csúszóollóban
megakadályozza a teraszajtók visszabillenését a tokba / Kiegészítő
rugós csapágyazású bukástámogatás a nehéz szárnyakhoz

Vasalatrendszer teljes komforttal
Leinfelden-Echterdingen - (rp) A Roto jó híreket közölhet a
nyílászáró
teljesítmény-

gyártókkal:
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„Patio

funkciócsomagját

Alversa“
olyan

univerzális
műszaki

vasalat

jellemzőkkel

bővítették ki, amelyek tovább növelik a felhasználói kényelmet, és
egyúttal hozzájárulnak a jó közérzethez. A gyártók szerint a
párhuzamosan toló és bukó-toló teraszajtók programjával az építtetők
vágyai még inkább teljesülnek.
A számos összetevő, amely a négy változat a „KS“, „PS“, „PS Air“ és
„PS Air Com“ alkalmazása mellett szól, gondoskodik az épület
áttekinthetőségéről valamint a világos belső terekről. Az érvek a nagy
üvegtömegek megvalósíthatóságától, a nagyobb fokú biztonságon és
az új futómű-technológián át a felhasználóbarát tulajdonságig
terjednek. Ez részletes áttekintést nyújt, amely a tanácsadást és az
értékesítést jelentősen megkönnyíti.
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Modern homlokzati kivitelezés
A „Patio Alversa“ alkatrészei a nagyméretű nyílászárók gyártását is
lehetővé teszik maximum 1650 mm szárnyhoronyszélességig és
2700mm szárnyhoronymagasságig. A tolószárnyanként 200 kg-ig
terjedő tartóerővel az építészek számára a tervezés nem ismerhet
határokat.

Ez

magában

foglalja

a

hatékony

hőszigeteléshez

szükséges egyre fontosabb intézkedések figyelembevételét.
Szellőztetés személyes preferencia alapján
A vasalatrendszernél a toló állás melletti levegőcsere lehetőségén
kívül választható a bukószellőztetés és a résszellőztetés is. Ezekkel
az alternatívákkal a ház- és lakástulajdonosok a teraszajtót nyugodtan
felügyelet nélkül hagyhatják, miközben a szükséges friss levegőt
beengedik.
Harmonikus ablakkép a lakótérben
A nyílászáróspecialista elmondása szerint, a vasalatkoncepcióhoz
univerzálisan alkalmazható kilincsek is tartoznak. A népszerű
színeken kívül többek között zárható típusok valamint kilincsgarnitúrák
is rendelkezésre állnak. Ezzel egy harmonikus ablakképet kapunk a
lakótérben, és egyúttal teljesül egy döntő vásárlási kritérium is. A 200
mm hosszú kilincs is megfelel a designt előtérbe helyező vevők
kívánalmainak.
Nagyobb használati biztonság
A „biztonságos“ jelzőt a gyártási szempontból nagyon gazdaságos
párhuzamosan toló és bukó-toló vasalatok a műszaki fejlesztések által
érdemlik ki. Ehhez minden változatban hozzáadódik még egy új
golyós csapágyazású futómű is. Ez zajszegény, halk mozgást és
kevesebb kopást jelent; és már a gyártásból kikerülve biztosítja a
megfelelő kiemelés gátlást – kiegészítő alkatrész nélkül. Az építtetők
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számára az innovatív futómű-technika elsősorban biztonságos
szárnymozgást

jelent.

A

beépített

kiemelés-védelem

miatt

a

tolószárny egy kis figyelmetlenség esetén nem ugrik ki a sínből.
Amennyiben a futóművet később szakembernek mégis után kell
állítania, az okos mechanizmus a magasság módosításával – ahol a
menetet nem lehet ki- és túltekerni – továbbra is súrlódásmentes
működést garantál.
Javuló kényelem a lakótérben
További technikai pluszt jelent a csúszóolló. Az új reteszelő funkció a
„KS“ változat esetében is azonnal megakadályozza az teraszajtók
önálló visszabillenését, ahol az üveg súlypontja kedvezőtlenül a
szárny külső oldalán helyezkedik el. Ez a biztosítás nagyon szeles
időjárás esetén is működik, vagy az olyan reklamációk esetén, ahol
„pótreteszelés“ gyakorlatilag nem merülhet fel. Ezenkívül nagyobb
biztonságérzethez, valamint összességében javuló kényelemhez
vezet.
Magas felhasználói komfort a bukástámogatás révén
A Roto a „Patio Alversa“ termékcsaláddal kapcsolatban nem
utolsósorban egy kiegészítő rugós csapágyazású bukástámogatásra
hívja fel a figyelmet a „PS Air Com“ verziónál. A pozitív hatás
különösen a 140 kg feletti szárnnyal és egyúttal kedvezőtlen
súlyponttal rendelkező nyílászárók esetében mutatkozik meg. A
csúszóollóba történő beépítés csökkenti a kilincs forgatónyomatékát a
vasalatvezérelt buktatásnál úgy, hogy még a nehéz szárnyakat is
kényelmesen ki lehet nyitni kevés erőfeszítéssel.

„Ez egy olyan

körülmény, amely kíméli az alkatrészt, és ezért a beruházó
szemszögéből fontos tartósságot növeli.“
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Képfeliratok
A legtöbb építtető kívánságai közé tartozik a lakótérben lévő
harmonikus ablakkép. A párhuzamosan toló és bukó-toló vasalatok
programjában lévő 200 m hosszú kilincs megfelel ennek a gyakran
döntő vásárlási kritériumnak. Kellemes tapintásával tűnik ki, valamint
kifejezetten jól illik a nagyméretű teraszajtókhoz.
Fotó: Roto

Roto Patio Alversa Griff 200 mm.jpg

Mostantól a „PS Air“ mellett a párhuzamosan toló és bukó-toló
vasalatrendszerekhez való „Roto Patio Alversa“ univerzális vasalat
„KS“

változata

is

rendelkezik

kiegészítő

reteszeléssel

a

csúszóollóban. Ez kiegészítő elemként realizálható. Ezáltal a
teraszajtók

önálló

kedvezőtlenül

a

visszabillenése,
szárny

külső

ahol

oldalán

az

üveg

helyezkedik

súlypontja
el,

rossz

szélviszonyok vagy szívóhatás közepette is kizárható. Ez egy olyan
effektus, amely a gyártó szerint csökkenti a reklamációt, hozzájárul a
nagyobb

biztonságérzethez,

és

összességében

javítja

a

kényelemérzetet.
Fotó: Roto
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