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Nya kombinationer av ett bevisat koncept / Vattentät nollbarriärs-lösning / 

Testad duo: “Roto Eifel TB” dörrtröskel och “Texel” automatisk golvdörr-

packning / Åtskilliga produktfördelar / Från säker funktion till enkel installation 

 

Barriärfri boendebekvämlighet 

 

Leinfelden-Echterdingen – (rp) Roto tror att när det kombineras med 

dess matchande tätningar och tillbehör har de för närvarande det 

största utbudet av dörr- och balkongdörrströsklar på marknaden. 

Konstruktionsleverantören meddelar att detta också inkluderar 

kombinationer av etablerade lösningar. Ett aktuellt exempel är den 

kombinerade användningen av “Eifel TB” utåtöppnande tröskel och 

den patenterade “Texel” automatisk golvdörr-tätning. Detta är för att 

duon säkerställer testad vattentäthet upp till 600 Pa och tar 

nollbarriäralternativ med i beräkningen, vilka ständigt ökar i 

efterfrågan som ett resultat av demografisk förändring. Den förbättrar 

också bekvämligheten i boendet tack vare obehindrad rörelsefrihet. 

 

Det finns åtskilliga fördelar med dörrtätningen “Texel”. Dess robusta 

förseglingsfunktion förhindrar att vatten läcker in och likaså drag. Den 

påverkas inte av temperaturväxlingar tack vare sin permanenta 

väderresistens, eftersom ingen formförändring sker av materialet, 

oavsett påverkan av värme eller kyla. Dessutom är kraven på 

underhåll låga på lång sikt. PVC-ramen med hålkammare ger också 

ökad ljuddämpning. 

 

Lösningen för ytterdörrar och balkong-/terrassdörrar med nollbarriär 

imponerar också med sin enkla installation och flexibla användbarhet. 

Den kräver ingen nedsänkning, är idealisk för alla konventionella 

europeiska 16 mm hårdvaruskåror och ramprofiler på 13 mm, kan 

användas på DIN vänster och höger och kan enkelt förkortas med 125 

mm på båda sidor utan separation från packningen. Den installerade 
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packnings-kompressionen kan också regleras utan verktyg. Sist men 

inte minst är städbehoven minskade tack vare borstförseglingen som 

går uppströms. 

 

 

Overskrift 

 

Användbar duo: ,det kombinerade användandet av den utåtöppnande 

dörrtröskeln “Eifel TB” och den patenterade automatiska golvdörr-

tätningen “Texel” (foto) är en kombination som ger oräkneliga fördelar. 

Mer specifikt ger den testad vattentäthet upp till 600 Pa och tar också 

det ökade kravet på nollbarriärslösningar med i beräkningen. 
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