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Sajtóközlemény 
 
 
Dátum: 2020. január 28. 

 

A Roto új megjelenése a “Fensterbau Frontale” kiállításon / Ablak- és 

ajtótechnológia együttes bemutatása / A termékelőnyök “reális” 

kommunikációja / Széleskörű felhasználási és beszerelési lehetőség / 

Összefüggő termékcsalád minden nyitástípusra és tokanyagra / 

Különleges fénykoncepció / A szakmai megoldásokban megjelenő 

teljeskörű szakértelem / Deventer és RPS az 1-es csarnokban is 

 

Komplett helyiségek a Roto-standon 
 
Leinfelden-Echterdingen – (rp) A Roto-csoport Ablak- és 

ajtótechnológia üzletága (FTT) a következő szlogennel jelentette be 

részvételét a “Fensterbau Frontale” kiállításon -  “Ugyanaz a helyszín, 

ugyanaz a méret, ugyanaz az elosztás – ám vadonatúj design és 

felépítés”. Az ipar legfontosabb fórumának beharangozója szerint a 

vásár németországi és külföldi látogatói nem hagyományos 

termékbemutatót fognak látni a nürnbergi szakmai vásár 1-es 

csarnokában 2020. március 18. és 21. között. Ehelyett, a csaknem 

1200 nm-es nagyságú stand teljes területén a látogatók termékeinket 

komplett helyiségek részeként, beépítve tekinthetik meg. Mindez 

világossá teszi, hogy az egyes épületelemekbe beépített gondosan 

kidolgozott vasalatrendszerek a gyakorlatban kézzelfogható előnnyel 

járnak.  

 

Egy tisztán termékorientált bemutató helyett, a termékek jellemzőit és 

hatásait valóban “reális” módon fogjuk bemutatni. Mivel a Roto 

minden nyitástípust és tokanyagot szállít szerte a világon, az 

összefüggő termékcsalád rendkívül széleskörű felhasználási és 

beszerelési lehetőségeit különféle módon lehet bemutatni a specifikus 

követelményeknek megfelelően.  Így válnak leginkább érthetővé a 

vevők számára nyújtott valódi előnyök. A stand egyik részén felépített 
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különleges fénykoncepciónak kettős célja lesz a nürnbergi vásárban: 

nem csak különleges atmoszférát nyújt, de mesterséges sötétségbe 

borítja a helyszínt, hogy ezzel irányítsa a figyelmet például a 

“biztonság / betörésgátlás” témájára. 

 

Mindez a legnagyobb szakmai vásár során nyilvánvalóvá fogja tenni 

az Ablak- és ajtótechnológia üzletág (FTT) teljeskörű szakértelmét a 

szakmai megoldásokban. Ez vonatkozik, például a “Roto NX” bukó-

nyíló termékskála kiterjesztésére, a “Patio Inowa” és “Patio Alversa” 

tolórendszerek nemzetközi sikerére, és a teljes “Ajtó”-technológiára. 

Egy külön standrészt szentelünk a kényelmesen elérhető alternatívák 

egyre növekvő részlegének.  

 

Deventer, az üzletág másik tagja szintén kiállítóként lesz jelen a 

vásárban. A tömítés specialista a vevőspecifikus fejlesztésekben fogja 

bemutatni nemzetközi szakértelmét, felhasználva többek között a 

vonatkozó kiállítási tárgyakat. Végül a Roto Professional Service 

(RPS) szintén be fog mutatkozni a szakmai közönségnek. A szervíz 

szolgáltatásokat nyújtó vállalat egy új pótalkatrész-kereső internetes 

felületet fog bemutatni az ablakok és ajtók utólagos szervízeléséhez. 

 

 

 

Képfelirat 
 
A “Fensterbau Frontale” kiállításon a Roto Frank Ablak- és 

Ajtótechnológia üzletág (FTT) felhagy a hagyományos 

termékbemutatással. Ehelyett, az új standkoncepció lehetőséget kínál 

arra, hogy a látogatók a termékeket komplett helyiségek részeként, 

beépítve tekinthessék meg, és érthető teszi a Németországból és 

külföldről érkező látogatók számára a széles termékskála gyakorlati 

előnyeit. Ezt a nürnbergi szakmai vásár 1-es csarnokának csaknem 

1200 nm-es területén valósítjuk meg. 

Fotó: Roto Roto_FF_2020.jpg 
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Nyomtatható – másolat kérésre 

 
Kiadó: Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH • Wilhelm-Frank-Platz 1 • 70771 
Leinfelden-Echterdingen • Germany • Tel. +49 711 7598 0 • Fax +49 711 7598 253 • 
info@roto-frank.com 
Szerkesztőség: Linnigpublic Agentur für Öffentlichkeitsarbeit GmbH • Koblenz office • 
Fritz-von-Unruh-Straße 1 • 56077 Koblenz • Germany • Tel. +49 261 303839 0 • Fax +49 
261 303839 1 • koblenz@linnigpublic.de; Hamburg office • Flottbeker Drift 4 • 22607 
Hamburg • Germany • Tel. +49 40 82278216 • hamburg@linnigpublic.de 
 


