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A „2018-as év világpiaci vezetőjeként” a „Fensterbau Frontale“ kiállításon 

/ Félmilliárd eladott garnitúra / Innovatív tradíción át a „Bukó-nyíló vasalat 

világbajnoka” címig / A „Roto NX“-szel újra meghatározó szerep / Teljes 

körű vasalatrendszer / Számtalan vásárlói előny Nürnbergben 

 

Élőben a Roto-nál 
 
Leinfelden-Echterdingen - (rp) A Roto a nemrégiben megválasztott, 

„2018-as év világpiaci vezetőjeként” üdvözli a „Fensterbau Frontale“ 

látogatóit. A vállalat bejelentése szerint, január végén kapta ezt a 

kitüntetést a „WirtschaftsWoche“ magazintól az „Ablak- és ajtóvasalat 

rendszerek” témakörben. Ez a St. Gallen Egyetem független 

tényelemzéséből ered, és az építőipari beszállító több, mint 80 éves 

„bukó-nyíló sikertörténetét” tükrözi. Ezenkívül egy kiemelkedő számra 

is rámutat: A vállalat megalapítása óta mintegy félmilliárd nyíló-/bukó-

nyíló garnitúrát értékesítettek 55 országban, és ezáltal kivívták a 

„Világbajnok” címet. Annak érdekében, hogy a jövőben is megvédjék 

ezt a címet, a „Roto NX”-szel ablakok és erkélyajtók számára készülő, 

„újra meghatározó, komplett program” veszi kezdetét. 

 

Az univerzális rendszer következetesen folytatta az „innovatív bukó-

nyíló hagyományt”. Ez 1935-ben kezdődött, amikor Wilhelm Frank az 

első ipari gyártású vasalat feltalálásával egyengette annak útját, hogy 

az ablakok ne csak nyithatók, hanem a háromkilincses működtetés 

révén buktathatók is legyenek. A fejlődés következő jelentős lépései 

lehetővé tették a két- majd az egykezes működtetést (1938 ill. 1970), 

mielőtt a véglegesen kiépített „NT”-portfolió az ezredfordulón „globális 

diadalmenetéhez” ért. 
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Az általános alapelv, miszerint folyamatosan a konkrét vásárlói 

előnyre összpontosítsanak, szélesebb körű „átfogó 

generációváltásban” dokumentálódik. Az iparág – 2018. március 21. 

és 24. között megrendezésre kerülő – nemzetközi kiállításán ünnepli 

bemutatkozását a piacon a túlnyomórészt már szállítható „Roto NX“ 

termékpaletta. A számtalan felhasználhatósági- és alkalmazhatósági 

előnyről a nagy gazdasági hatékonyság, kiemelkedő biztonság, 

különleges kényelmi minőség és korszerű dizájn gondoskodik. A 

„Bukó-nyíló vasalat világbajnoka” erről élőben a nürnbergi 

vásárközpont 1. csarnokában kívánja meggyőzni a szakmai 

közönséget. 

 

 

 

 

Képaláírás 
 
 
Az iparágat újra meghatározó ablakokhoz és erkélyajtókhoz 

alkalmzható bukó-nyíló vasalatrendszer neve „Roto NX“. Ennek 

számtalan gyakorlati előnyéről a gyártó – a 2017-es szakmai 

sajtónapon (Fotó) nemzetközi újságírók részére megrendezett 

prezentációt követően – a „Fensterbau Frontale” látogatóit is meg 

kívánja győzni élőben. Az átfogó portfolióval a „Bukó-nyíló vasalat 

világbajnoka” következetesen folytatja a vásárlói előnyre 

összpontosító innovációs folyamatát. 

 

Fotó: Roto RotoNX_FPT.jpg 

 

További sajtóközlemények elérhetők az alábbi hivatkozáson: 
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