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Sajtóközlemény 
 
Dátum: 2011. december 20. 

 

Szabvány által meghatározott emelő-toló ajtók / Csak a tömítést kell emelni / 

Roto: A „Patio Life“ a biztonság választása / Alkalmazható 400 kg 

szárnytömegig / Könnyű működtetés / Rejtett résszellőztetés / Alap kivitelben 

2-es biztonsági fokozat / Akadálymentes küszöb 

 

A kényelem találkozása a biztonsággal 
 
Leinfelden-Echterdingen – (rp) A házakban, lakásokban található 

teraszajtókat az aktuális szabványok emelő-toló ajtókként definiálják, 

még akkor is, ha a vasalatrendszer csak a tömítést mozgatja. Azok az 

építészek, tervezők, kivitelezők és beruházók, akik a DIN EN 13126-

16 szabványnak megfelelő „Patio Life“ technológiát választják, a 

biztonságot választják. A Roto ezzel a kijelentéssel reagál az építőipar 

elvárásaira és szakvéleményeire. 

 

Mint ahogy a vasalatspecialista hangsúlyozta, a megfelelő 

tulajdonságok értékelésénél irreleváns, hogy a nyílászáró szárnyai 

valóban emelhetőek-e vagy nem. Ettől függetlenül az intelligens 

vasalattechnológia számos konkrét előnyt biztosít a működtetési 

kényelem, funkcionalitás, biztonság és energia felhasználás területén. 

Például kiválóan megfelel napjaink építészeti trendjének mely egyre 

nagyobb üvegfelületek és ennek következményeként egyre nehezebb 

szárnyak létrehozására törekszik. 

 

A Patio Life vasalatrendszer 400 kg szárnytömegig alkalmazható. Az 

elv, mely szerint a tömítőelemek a kilincs által vezéreltek, könnyű 

használhatóságot biztosít, mivel az innovatív, kényelmes toló vasalat 

megtakarítja az ajtó emelését. Emellett a kilincs felfelé fordított 

állásában csak a felső tömítés van nyitva – a szárny teljes 

szélességében – ami lehetővé tesz egy hatékony és kívülről teljesen 

láthatatlan résszellőzést, miközben a tolóajtó teljesen zárt és 

biztosított. A Patio Life esetén a biztonsági vasalat alkatrészek már az 
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alap kivitelben is megtalálhatóak és gondoskodnak a kiemelés-, 

valamint a betörés elleni védelemről 2-es biztonsági fokozatig (WK2). 

Az akadálymentes küszöb, amely meggátolja a hő hidak kialakulását 

és teljesíti a hő- és zajszigetelésre vonatkozó legszigorúbb 

előírásokat, teljes mértékben megfelel a Roto toló rendszereire 

vonatkozó „meggyőző összegyensúly“ elvének is. 

 

 

 

Képszöveg 

 

A házakban, lakásokban található teraszajtókat a DIN EN 13126-16 

szabvány emelő-toló ajtóknak definiálja, még akkor is, ha a 

vasalatrendszer csak a tömítést mozgatja. Ezt a kijelentést párosítja a 

Roto az egyedülálló „Patio Life“ technikával, mely egyszerre 

gondoskodik a kényemről, funkcionalitásról, biztonságról és az 

energiahatékonyságról.  

 
Foto: Roto Patio_Life_Wohnzimmer.jpg 
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