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Sajtóközlemény 
 
 
Dátum: 2019. május 20. 

 

„Roto NX“ a garancia az esztétikus beltérre / Rejtett csavarok és diszkrét 

takarók / Nemes porszórás a látható felületeken / Széles színválaszték 

és elegáns titán színárnyalat / Nagy tartóerő az egyedi „világos“ építési 

stílushoz / „Egy lépéssel előbbre“ a dizájnnak is köszönhetően  

 

Bukó-nyíló vasalat: a design mint fontos előny az ügyfelek 
számára 
 
Leinfelden-Echterdingen - (rp)  A könnyen kezelhető, modern 

ablakok és erkélyajtók alkatrészeinek gazdaságosnak, komfortosnak 

és praktikusnak kell lenniük valamint sokféle biztonsági funkciónak 

kell megfelelniük. Egyúttal azonban a Roto szerint fontos megfelelően 

reagálni a design-termékek iránti növekvő keresletre. Az ablak már 

egy ideje nem csupán egy építőelem a sok közül, hanem 

meghatározó a belső terek hangulatának megteremtésében. 

 

A „Roto NX“ az új bukó-nyíló vasalatgeneráció (is) számításba jön 

ennél a kritériumnál. Az ablakok a tetszetős pántoldalakkal biztosítják 

a belső térnek azt az esztétikus megjelenését, amelyet az építkezők 

és felújítók elvárnak. Így a csavarok rejtetten, vagy a diszkrét takarók 

mögött helyezkednek el. A látható felületeknél nemes porszórást 

alkalmaznak. Ez számos szín, valamint a titán esetében is megjelenik 

– mint fontos kiegészítés, mivel a szürke tónust gyakran használják a 

különösen elegáns tervrajzok készítésekor. 

 

A formális előnyök mellett a speciális statikus tulajdonságok vezetnek 

a mérhető vevői elégedettséghez.  A Roto szerint, a „P 130 kg“-os 

(130 kg-ig a standard méretben) és a „P 150 kg“-os pántoldalak 

mindenkori nagy teherbírása szolgáltatja az alapot a nagy 

üvegfelületeknél történő alkalmazáshoz. Ezáltal a világos építési 
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stílust, amelyet a legtöbb építész valamint ügyfeleik előnyben 

részesítenek, egyedileg meg lehet valósítani.   

 

A széleskörű bukó-nyíló vasalatrendszert éppen a design 

ismertetőjegyei miatt övezi nagy érdeklődés a piaci bevezetése óta. 

Ezenkívül lényeges tényező a kisméretű alkatrészek jól átgondolt 

tervezése. „Így az átfogó koncepciók, amelyek a gazdaságosságon, 

biztonságon és komforton túl figyelembe veszik a tetszetős külsőt is, 

jogosan járnak egy lépéssel előbbre“ – mondja végül. 

 

 

Képfelirat 
 

A „Roto NX“ bukó-nyíló vasalat megfelelően reagál a design-termékek 

iránti növekvő keresletre, hangsúlyozza a gyártó. Ehhez járul hozzá 

többek között a takarók és porszórt felületek nagy színválasztéka. Az 

elegáns megoldásokról pl. a titán szín gondoskodik. A belső terek 

egyre inkább elvárt esztétikus megjelenése ezenkívül a statikus 

előnyökből adódik. Így a pántoldalak nagyfokú teherbírásának 

köszönhetően lehetővé válik a nagy üvegfelületek használata, hogy 

minél világosabb tereket alakíthassunk ki.   
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