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Persinformatie 

 

Datum: 20 december 2011 

 

Norm definieert hef-schuifdeuren / Beweging op dichtingsniveau volstaat / 

Roto: met “Patio Life“ aan de veilige kant / Beslagsysteem voor 

vleugelgewichten tot 400 kg / Lichte bediening in plaats van 

krachtsinspanning / Verborgen spleetventilatie / Seriematig RC 2-niveau / 

Drempelloze onderdorpel 

 

Comfort ontmoet veiligheid 

 

Leinfelden-Echterdingen – (rp) Raamdeuren van woningen naar 

terrassen en balkons worden volgens de geldende norm ook als hef-

schuifdeuren beschouwd wanneer het toegepaste beslagsysteem 

alleen maar op het dichtingsniveau werkt. Conform DIN EN 13126-16 

kiezen architecten, planners, uitvoerende bedrijven en bouwbedrijven 

bij toepassing van de “Patio Life“-technologie voor zekerheid. Met 

deze verduidelijking reageert Roto op actuele aanvragen en adviezen 

uit de bouwpraktijk. 

 

Tevens wijst de beslagspecialist erop dat het bij de beoordeling van 

de betreffende eigenschap niet relevant is of de vleugelelementen zelf 

omhoog of omlaag kunnen worden gebracht. Onafhankelijk hiervan 

biedt de intelligente techniek talloze concrete voordelen zoals 

bedieningscomfort, functie, veiligheid en energievoordeel. Hiermee is 

de techniek optimaal geschikt voor de aanhoudende trend van steeds 

grotere en zwaardere raamvleugels. 

 

Het systeem is geschikt voor vleugelgewichten tot 400 kg. Het 

principe waarbij de horizontale dichtingen direct via de greep naar 

boven of beneden wordt gebracht, voorkomt het optillen van de deur, 

waarvoor veel kracht nodig is. Zodra de greep in de verticale positie 

wordt gebracht, zorgt een verborgen en daarmee onzichtbare 

spleetventilatie bovendien voor een effectieve bescherming tegen 

regen, insecten, vuil en inbrekers. Want: de raamdeur zelf blijft 
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volledig vergrendeld. “Patio Life“ garandeert al in de basisuitvoering 

een veiligheidsniveau conform RC 2. Met een drempelloze 

onderdorpel, waarvan de warmte-isolerende materiaalstructuur de 

energie-efficiëntie vergroot en tegelijkertijd koudebruggen voorkomt, 

wordt volgens Roto het “overtuigende totaalbeeld“ van de 

schuifoplossing gecompleteerd. 

 

 

 

Fototekst 

 

Raamdeuren van woningen naar terrassen worden conform DIN EN 

13126-16 ook als hef-schuifdeuren beschouwd, wanneer het 

toegepaste beslagsysteem alleen maar op het dichtingsniveau werkt. 

Roto wil ook nog even op de “Patio Life“-techniek wijzen. Deze 

techniek zorgt in gelijke mate voor bedieningscomfort, functie, 

veiligheid en energie-efficiëntie.  

 

Foto: Roto Patio_Life_Wohnzimmer.jpg 
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