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Persinformatie 

 

Datum: 04 juni 2013 

 

Roto versterkt zijn beslagprogramma voor aluminium / Opbouwscharnieren 

voor raamgewichten tot 160 kg / Ook kamerhoge elementen zijn mogelijk / 

Inbraakbeveiliging tot RC3 / Doeltreffende ventilatie dankzij grote opening in 

kiepstand / Speciale schaar- en hoeklager / Afgeremde draaibegrenzer als 

toebehoren 

 

Duurzaam innoveren 

 

Leinfelden-Echterdingen – (rp) Roto kondigt een volgens QM 328 

gecertifieerde uitbreiding aan van zijn “AL 540” beslaggamma voor 

aluminium ramen en raamdeuren tot 300 kg. Het bedrijf verklaart dat 

haar gamma, met de introductie van opbouwscharnieren voor 

profielen met euro-kamer, geschikt is voor ramen tot 160 kg. 

Tegelijkertijd is hierdoor de maximale hoogte toegenomen tot 2 700 

mm. 

 

De nieuwigheid word eerst voor draaikiep en TiltFirst ramen 

aangeboden. Uitvoeringen voor draairamen en stolpramen zijn in 

voorbereiding. De scharnierelementen laten, samen met de centrale 

vergrendeling “AL 540”, doeltreffende inbraakbeveiliging toe tot RC 3 

volgen DIN EN 1627 – 1630.  Daarenboven kan door bijkomende 

opties ook aan veeleisende objectbeschrijvingen voldaan worden. Een 

onderhoudsvrije openingsbegrenzer met remfunctie ontlast 

bijvoorbeeld de scharnieren. 

 

De schaar met een schaargeleider uit roestvrij staal kan zowel links 

als rechts geplaatst worden en heeft een kiepwijdte van 190 mm. Dit 

zorgt voor een goede verluchting en maakt het beslag bijzonder 

geschikt voor diepe aluminiumprofielen, zoals deze die gebruikt 

worden voor passieve huizen. 
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De schaarlager met tegenlager kan met een bijkomende versterking 

verbonden worden. De beslagfabrikant rond zijn beknopte introductie 

af met de hoeklager met bijkomende schroef en de versterkte 

hoekband. 

 

 

 

Legende 

 

Het universele Roto “AL 540” beslaggamma voor aluminium wordt 

versterkt. Nieuw is de, volgens QM 328 gecertifieerde, opbouw 

scharnierzijde voor profielen met euro-groef. De raam- en deurbeslag 

specialist meldt dat het beslag hierdoor geschikt is voor 

raamgewichten tot 160 kg. Op de afbeelding: schaarlager (boven) en 

hoeklager (onder). 

 

Foto: Roto AL540_Bandseite.jpg 
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