
   

 1/2 
 

Sajtóközlemény  
 
 
Dátum: 2020. április 22. 

 

Elsőre gyakran az alumínium ajtókra esik a választás / Tartósan 

felszállóágban / „Roto Solid C“: a kifelé nyíló ajtók új verziója / 10 éves 

működési garancia / Takart ajtópánt számos gyakorlati előnnyel / 

Esztétika, felhasználói előny és tartósság / Duplán ellenőrzött 

minőség / Egyszerű megmunkálás  

 

Ajtópánt prémium színvonalon 
 
Leinfelden-Echterdingen - (rp) Az építtetők választása elsőre egyre 

gyakrabban alumínium bejárati ajtókra esik. Ez mindenekelőtt a kiváló 

minőségű, nagyméretű ajtókra érvényes. A befektetőket elsődlegesen 

egyrészről a vonzó, vékony kontúrokkal jellemzett designnal, 

másrészről az anyaguk tartósságával győzik meg. A „Roto Solid C“ 

rejtett ajtópántját az ajtógyártók most a kifelé nyíló változatokra is fel 

tudják szerelni – közli a gyártó. A „Door“ portfólió tagja, amely az 

ajtópántok mellett többpontos ajtózárakat és küszöböket foglal 

magában, 10 éves működési garanciát nyújt. 

 

Az új verzió a gyakorlatban sokféle előnnyel rendelkezik. Biztosítja, 

hogy még a 140 kg tömegű ajtók is könnyen nyithatóak és zárhatók 

legyenek akár 110°-os szögben is. Ezenkívül lehetővé teszi az 

alumíniumajtók RC 2 ellenállási osztály szerinti betörésgátló 

kivitelezését. A rejtett mechanika megfelel úgy az esztétikai, mint az 

egyszerű és kényelmes ajtótisztításra törekvő felhasználói 

igényeknek. Miközben a folytonos tömítési sík minimalizálja a 

hőveszteséget, a pánt önzsírzó hüvelye feleslegessé teszi az ajtó 

karbantartását. A minőség fontos bizonyítéka: a DIN EN 1191 

szabvány követelményeink megfelelő tartósságra vonatkozó 

tulajdonságok a Roto szerint még 200.000 nyitási ciklus után is 

kifogástalan működést biztosítanak.   



   

 2/2 
 

A „Solid C“ prémium kategóriáját bizonyítja a DIN EN 1670 szabvány 

5-ös osztálya szerinti összes alkatrész felületének nagyon jó 

korrózióállósága is. Az ezüst és fekete színben szállítható ajtópánt 

alkalmas számos profilhoz. A kifelé nyíló változat megmunkálásához 

a befelé nyíló típushoz képest csupán egy további rögzítő tartozékra 

és egy másik magasságállító modulra van szükség. Az 

alumíniumajtók ezért a nyitásmódtól függetlenül – az előrejelzés 

szerint – továbbra is felszállóágban maradhatnak. 

 

Képfeliratok 
 
 
A kiváló minőségű alumínium bejárati ajtók nagyon népszerűek. A 

„Roto Solid C“ rejtett ajtópántja most a kifelé nyíló változatokhoz is 

szállítható. A termék a gyártó szerint úgy az esztétikai, mint a 

funkcionális és a megmunkálásra vonatkozó gyakorlati előnyeivel 

tűnik ki. 

Fotó: Roto Roto_Solid_C_Aluminiumtuer.jpg 
 
 

A gyártó a „Roto Solid C“ rejtett ajtópántját most a kifelé nyíló 

alumíniumajtókhoz is elérhetővé teszi. A kifelé nyíló változat 

megmunkálásához a befelé nyíló típushoz képest csupán egy további 

rögzítő tartozék és egy másik magasságállító modul szükséges. Az új 

változat fontos minőségi jellemzőihez tartozik a DIN EN 1670 

szabvány 5-ös osztálya szerinti alkatrészek nagyon jó 

korrózióállósága. 
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Nyomtatható.  – Másolat kérésre.  
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