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Sajtóközlemény 
 
 
Dátum: 2020. szeptember 8. 

 

A Roto rendszerstratégiát valósít meg / Termékcsoportokon átnyúló 

kompatibilitás / Mérceként szolgáló konkrét vevői és felhasználói 

előnyök / Megbízhatóság, biztonság és rugalmasság / Gyakorlati 

portfólió-példák / Moduláris rendszerek / Vasalatok és tömítések 

összhangja / Összekapcsolt vasalat-, toló- és ajtó terméksklálák / 

Teljesített B2B-feltételek 

 

Roto: szisztematikus értéktöbblet 
 
Leinfelden-Echterdingen - (rp) Egy rendszer gerincét jelentő 

innovatív termékek, amelyek a rövid szállítási határidőknek 

köszönhetően gyorsan elérhetők, ráadásul magas minőségben, és 

megbízható műszaki támogatást nyújtva – mindezen jellemzőkkel bír 

az az ipari rendszerkompetencia, amely a piaci partnerek számára 

több szempontból is kifizetődő. Így jellemzi a Roto a nyílászáró 

technológiai termékskála fejlesztésénél és gyártásánal alkalmazott 

központi stratégiai megközelítést. A gyártó a teljes portfólióból vett 

néhány példán keresztül mutatja be, hogy mindez az elméletben és a 

gyakorlatban milyen eredményekhez vezet.  

 

Ezután mindig a konkrét vevői és felhasználói előnyök a döntőek. A 

kérdőívek és elemzések eredménye szerint a B2B-ügyletben 

elsődlegesen csekély komplexitásról valamint egyszerű és könnyen 

összeszerelhető rendszerekről van szó. Ezért sok üzem számára 

többek között a hatékony beszerzési folyamatok a fontosak. A Roto- 

rendszer ezekkel az alapfeltételekkel számol. A hasonló alkatrészek 

magas használata és a cikkek számának konzekvens csökkentése 

lényegesen megkönnyíti a könnyű és gyors beszerelést. A 

termékcsoportokon átnyúló kompatibilitással ezenfelül 

megbízhatóságot, biztonságot és rugalmasságot kínál.  
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A modularitás „klasszikus példája“ 
 

Alapvető jelentőségű a vasalatok és tömítések állandó összhangja. Ez 

komolyan és tartósan befolyásolja az ablakok és ajtók teljesítményét. 

Ezért a Roto és a divízió tagja, a Deventer amikor csak lehetséges a 

vasalatkonfiguriációkat és a tömítőprofilokat a mindenkori vevői és 

termékspecifikus követelményekhez igazítják. Az így elért jelentősen 

nagyobb rendszerbiztonsággal egyaránt megelőzhetőek a 

funkcionális és a gazdasági kockázatok is.   

 

Az alkalmazott rendszerstratégia „klasszikus példája“-ként jellemzi a 

vállalat a „Roto NX“ széleskörű vasalatprogramját. Moduláris 

rendszerre tervezve és megvalósítva, a DNS-ében tudatosan az 

elődje, az „NT“ él tovább. Ezáltal a nyílászárógyártók bármikor, 

valamint nagyobb beruházások nélkül válthatnak az új bukó-nyíló 

csúcsmodellre. A gyakorlati értéktöbblete egyébként több területre 

kiterjed.    

 

Az időközben a faablakokhoz való T pántoldal és a továbbfejlesztett 

V-zárócsap által teljessé vált termékskála a vásárlókat többek között a 

gyártás és beépítés során történő gyors és egyszerű 

összeszereléssel, a csekély komplexitással, a kevesebb számú 

árucikkel, a kisebb tárolási és logisztikai ráfordítással, a kényelmi- és 

biztonsági ablakoktól az akadálymentes erkélyajtókig terjedő széles 

felhasználási körrel, a beépített résszellőztetéssel, az RC 2-es 

bukóállással, valamint az okos otthonokba történő integrálás 

lehetőségével győzi meg a vevőket.   Ez utóbbiról a „Roto Com-Tec“ 

vezetéknélküli szenzor gondoskodik. 
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Gazdasági és egyéb bizonyítékok 
 

Az a tény is bizonyítja a rendszer részének tekintendő 

termékszegmensek gazdaságosságát, hogy egyes „NX“ alkatrészek 

toló szerkezetek gyártásához is szolgálnak. Ez különösen a „Roto 

Patio Inowa“ és „Roto Patio Alversa“ programokra érvényes. Az utóbbi 

esetében egy bukó- és három tolóváltozat – beleértve a különböző 

szellőztető funkciókat – gyártható egy gyártósoron. Mind a négy 

„Alversa“ változat esetén az univerzális központi zárásnak és a 

hasonló alkatrészek tudatos használatának köszönhető különösen 

gazdaságos a gyártás. 

 

A tolószegmens termékskála mellett szóló további bizonyítékok: a 

vasalat és a hozzáillő tömítés mellett olyan kiegészítő alkatrészek is 

az optimális szállítási portfólió részét képezik, mint a kilincsek, 

üvegezőékek és alátétek. Leginkább a nagy és nehéz harmonika- és 

toló szerkezetek esetében múlik sok minden a helyes alapozáson, 

amely biztosítja a stabilitást, és megakadályozza a nyílászárók 

megereszkedését. 

 

Biztonságot mindenkinek  
 

Végül a „Roto Door“ portfólió is „a rendszer minden elemét egy 

kézből“ stratégiáját követi. Ennek eredménye a többpontos zárak, a 

küszöbök és a bejárati ajtó pántok termékcsoportjának következetes 

összevonása. A bejárati-, mellékbejárati-, menekülő- és pánik 

ajtókhoz mechanikus, elektromechanikus és automatikus többpontos 

zárakkal, hengeres- és külső szerelésű ajtó pántokkal, küszöbökkel, 

tömítésekkel és tartozékokkal komplett nyílászáró termékcsomagot 

kínálunk. Mindez biztonságot nyújt – a gyártók, a kereskedők és a 

végfelhasználók számára egyaránt. 
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Képfeliratok 
 
A gyártó szerint az összekötött termékprogramok és a gazdaságos 

modulárisrendszerek a központi stratégiai elemei a Roto 

vasalattechnológia fejlesztésének és gyártásának.  A piaci partnerek 

számára ez több szempontból kifizetődő, hiszen a középpontban 

mindig a nyílászáró vásárló és a felhasználói előny áll. 

Fotó: Roto Roto_Systemkompetenz.jpg 

 
Az alkalmazott rendszerstratégia „klasszikus példája“-ként jellemzi a 

vállalat a „Roto NX“ széleskörű vasalatprogramját. Moduláris 

rendszerre tervezve és megvalósítva, az új bukó-nyíló generáció a 

gyakorlatban sokrétű értéktöbbletet nyújt a vevőknek. Mindez a gyors, 

egyszerű összeszereléstől és beépítéstől az okos otthonok részeként 

történő felhasználásukig terjed. 

Fotó: Roto Roto_NX_Axerlager_Axerarm_Axerstulp.jpg 
 

Gazdaságos rendszer: a tolórendszereknél is alkalmazzák a „Roto 

NX“ vasalatprogram alkatrészeit. A nyílászáró specialista elmondása 

szerint, mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a „Roto Patio Alversa“ 

esetében egy bukó-toló és három párhuzamosan toló változat –  

beleértve a különböző szellőztető funkciókat – gyártható egy 

gyártósoron. Az univerzális központi zárás (fotó) és az azonos 

alkatrészek tudatos használata garantálják a különösen gazdaságos 

gyártást.  

Fotó: Roto Zentralverschluss_Patio_Alversa.jpg 
 
 
 

 

Nyomtatható. – Másolat kérésre.  
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