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Sajtóközlemény 
 
 
Dátum: 2018. augusztus 9. 

 

Kényelem a megfelelő forgalom-kilátásokhoz: „Roto NX“ / Pántoldalak: 

alapkivitelként az ollóba beépített résszellőztető / „TiltSafe“: 

problémamentes épületautomatizálásba való integrálhatóság / 

Konstruktív intézkedések: a jobb kezelés növeli a vevőelégedettséget 

 

Új bukó-nyíló vasalat: Növekvő üzleti kilátások a 
Komfort-Plus révén 
 
Leinfelden-Echterdingen - (rp) Új ablak és erkélyajtó vásárlásakor a 

felhasználók egyre eltérőbb szempontok alapján döntenek. Míg 

korábban a választásnál főként a vételár volt mérvadó, az utóbbi 

években a megvásárolt termék fenntarthatósága nyert jelentőséget. A 

Roto szerint ezért a kiegészítő opciók, mint például a szellőztetési, 

kezelési és ezáltal a lakókomfort nyomnak többet a latba a vásárlási 

döntéskor. 

 

Az új „Roto NX“ bukó-nyíló vasalatrendszer jó érvekkel szolgál a piaci 

partnereknek ezen a területen is. A maximum 130 illetve 150 kg 

szárnytömegű műanyag ablakokhoz alkalmas P pántoldalak 

alapkivitelként az ollóba beépített résszellőztetővel rendelkeznek. A 

speciális „TiltSafe” funkció esetén az akár 65 mm-es bukásmélység 

hozzájárul a nagyobb szellőztetési keresztmetszethez és ezáltal a 

nagyobb légcsererátához, mely pozitív hatással van a lakásklímára. 

Ezenkívül az „E-Tec Drive“ beépítése esetén tényleges komfortelőnyt 

kínál, mindenek előtt az épületautomatizálásba való problémamentes 

integrálhatósága gondoskodik a kívánt, tartós hatékonyságról.  

 

A gyártó elmondása szerint, a teljes választék fejlesztésekor nagyobb 

figyelmet fordítottak többek között az egyszerű kezelésre – ami 

szintén a nagyobb vevőelégedettség egyik tényezője. A 
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kényelmesebb kezelés konstruktív intézkedésekből is ered. Ezért a P 

130 kg-os és P 150 kg-os pántoldalakba integrált résszellőztetőhöz 

tartozik egy fokozatos előmeghúzás is, minek révén a működtetéshez 

szükséges erő harmonikusan eloszlik a teljes zárási folyamat során. 

Következménye a könnyebb használat, ami az ablak méretével 

tovább fokozódik. 

 

Ezen kívül a magán építtetőknek és ingatlantulajdonosoknak is 

számos előnye származik a „Roto NX“ termékválasztékhoz tartozó új 

mechanikus erkélyajtócsappantyú jobb befutási tulajdonságaiból, 

valamint nagyobb tartóerejéből. Ennek érdekében áttervezésre került 

a tok- és szárnyrész formája, magyarázza a gyártó, illetve a 

csappantyúk módosított, kilincs alatti elhelyezésével a szárny 

gyorsabban bukó állásba helyezhető. 

 

 
Képaláírás 
 
A szellőztetési és lakókomfortot szolgáló kiegészítő opciók mellett az 

egyszerű kezelés is sokat nyom a latba az ablakok és erkélyajtók 

vásárlási döntésekor. A magán építtetőknek és 

ingatlantulajdonosoknak is számos előnye származik a „Roto NX“ 

termékválasztékhoz tartozó új mechanikus erkélyajtócsappantyú (fotó) 

jobb befutási tulajdonságaiból, valamint nagyobb tartóerejéből. Ennek 

érdekében áttervezésre került a tok- és szárnyrész formája, 

magyarázza a gyártó.  

Fotó: Roto Roto_NX_Komfort.jpg 
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