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Sajtóközlemény 
 
 
Dátum: 2020. március 25. 

 

„Roto NX“: a bukó-nyíló vasalatprogram „komoly erősséget“ mutat fel 

a kereskedők és nyílászárógyártók szemében / Nagyfokú 

gazdaságosság mint központi előny / Kibővített és kiegészített 

portfólió / 2019 vége óta szállítható T pántoldal faablakokhoz / 

V-zárócsap számos előnnyel 

 

Vasalatrendszer: Az értéktöbblet biztosítja a piaci sikereket  
 
Leinfelden-Echterdingen - (rp) „A több mint két évvel ezelőtti 

bevezetése óta a bukó-nyíló vasalatok vezérhajója folyamatos 

sikerekkel büszkélkedhet.“ Így jellemzi a gyártó a „Roto NX“ 

vasalatrendszer eddigi „pályafutását“. Ezenkívül meg van győződve 

afelől, hogy a kedvező irányú fejlődés folytonos lesz. Az átfogó 

programjának „komoly erőssége“ a kereskedők és a nyílászárógyártók 

szemében a valós értéktöbblete és egyúttal a hasznossága. Ez az 

aktuális portfólió bővítésében is kifejeződésre jut. 

 

A központi előnyökhöz tartozik a nagyfokú gazdaságosság. Gyors, 

egyszerű szerelés a gyártási folyamat során pl. a beépítéskor, 

alacsony fokú komplexitás, csökkentett cikkszám, kevesebb raktári és 

logisztikai költség – mindez pozitívan hat a vevőkre.  Megemlítendő 

még többek között a széles felhasználási terület (komfort- és 

biztonsági ablakok, akadálymentes erkélyajtók stb.), 

alkalmazhatósága a „Roto Patio Alversa“ és a „Roto Patio Inowa“ 

tolórendszerekhez, a standard verzió nagyfokú teherbírása valamint 

az okos otthonokba történő integrálása. „Az értéktöbbletnek sok arca 

van,“ teszik hozzá Leinfelden-Echterdingenben.  
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Új pántoldal  
 

Nem utolsósorban ez az elv indokolja a termékskála célzott bővítését.  

Így az „NX“ 2019 vége óta faablakokhoz is szállítható. A T pántoldal 

alkalmazható nagy szárnytömegű ablakokhoz egészen 150 kg-ig, 

egyúttal alkalmas a korszerű, nagyvonalú ablaktervezésekhez. 

Ezenkívül ugyanazokkal az előnyökkel büszkélkedhet, mint műanyag 

párja. Rejtett csavarok, formához optimalizált takarók és a számos 

színvariációban megjelenő porszórt felületek, mint pl. a „Titán“ 

jellemzik a vonzó designt. Az ollószerkezetbe épített résszellőztetés 

hozzájárul a nagyobb kényelemhez és a jobb belső klímához. 

Mindezeken túl a kiegészítőkkel ellátott „TiltSafe“-ablakkal bukó 

állásban megvalósítható az RC 2 ill. zárt állapotban az RC 3 

minősítésű betörésgátlás is. Speciális biztonságot és hosszú 

élettartamot garantál a mikrokristályos felépítésű innovatív bevonati 

technológián alapuló „6. generációs Roto Sil“ felület. Az erősen 

igénybevett összekötő alkatrészek, mint a szegek, csapok valamint 

csúszó elemek számára nyújtott korrózióvédelem messze túllépi a 

szabványok által meghatározott követelményeket.  

 

Alkatrész számos előnnyel  
 

A továbbfejlesztett, szintén a speciális korrózióálló „6. generációs Sil“ 

felülettel ellátott V zárócsapokkal teljessé vált a vasalat széria.   Az 

ismételten megnövelt horonyhézag-tolerancia kedvez a gyors 

beszerelésnek még nehéz beszerelési körülmények között is, mivel 

kevesebb beállítást igényel. Az integrált finom csavarmenet precíz 

magasságállítást tesz lehetővé, és ezzel minimalizálja a tok 

alkatrészeinek való ütődés lehetőségét. A robusztus csap egyenletes 

szorítónyomást biztosít, amely nagy szélterhelés esetén is 

gondoskodik a jól záródó ablakokról, és így elkerülhető az 

energiaveszteség. Az új „NX“ alkatrész lehetővé teszi a betörésgátlást 

RC 3 kategóriáig, és nem teszi szükségessé külön szerszám 

használatát az állításhoz, elegendő hozzá egy a kereskedelmi 

forgalomban is kapható 6-szögű belső kulcsnyílású kulcs (4 mm-es). 
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Képfeliratok 
 
 
A „Roto NX“ bukó-nyíló programmal olyan különleges formák is 

megvalósíthatók, mint a fából készült íves- és srég ablak. Ennek 

alapjául a 2019 vége óta szállítható T pántoldal szolgál. Alkalmazható 

nagy szárnytömegű ablakokhoz, egészen 150 kg-ig, egyúttal alkalmas 

a korszerű, nagyvonalú ablaktervezésekhez is. 

Fotó: Roto Roto_NX_Rundbogenfenster_Schraegfenster.jpg 
 

A továbbfejlesztett V-zárócsappal így teljessé vált a „Roto NX” 

vasalatrendszer. A gyártó szerint a bukó-nyíló portfólió új alkatrésze 

többek között egy ismételten megnövelt horonyhézag-toleranciával 

rendelkezik. Mivel kevesebb beállítást igényel, ezért meggyorsítja a 

beszerelést nehéz beépítési körülmények között is. 

Fotó: Roto Roto_NX_V_Zapfen.jpg 
 

A gyártó a széleskörű „Roto NX”-termékskála tartós piaci sikereit 

elsősorban a kereskedők és nyílászárógyártók számára fontos valós 

értéktöbbletre vezeti vissza. Az bukó-nyíló vasalatok „új vezérhajója“ 

központi előnyeihez tartozik a nagyfokú gazdaságossága. Gyors, 

egyszerű szerelés a gyártási folyamat során pl. a beépítéskor, 

alacsony fokú komplexitás, csökkentett cikkszám, kevesebb raktári és 

logisztikai költség – mindez pozitívan hat a vevőkre.  A képen: ollókar 

és ollócsapágy. 

Fotó: Roto Roto_NX_Axerarm_Axerlager.tif 
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