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Sajtóközlemény 
 
Dátum: 2018. október 24. 

 

Kiváló szigetelésű műanyag toló rendszer: az Aluplast és a Roto 

kooperációja a közös piaci sikerért / „Smart-Slide“ exkluzív 

termékkombináció / Speciális műanyag profilok „Patio Inowa“ 

vasalatokhoz / Az ablakgyártók előnyre tehetnek szert a profil és a 

vasalat összehangoltságából / Gyorsan gyártható és értékesíthető / 

További előnyei a könnyű karbantarthatóság és a tartósság  

 

Ötletes vasalat ötletes tolóajtóhoz 
 
Leinfelden-Echterdingen - (rp) a nyomon követhető minőségi 

munka, a piaci igényekhez szabott specializálódás és a hatékony 

logisztika a nyílászáró ágazatban jó ajánlólevelet jelent. Ez 

mindenekelőtt akkor érvényes a Roto szerint, ha a fentiek partneri 

technológiacserén alapulnak, ami végül gazdaságos termelést 

eredményez. Ennek egy aktuális példáját testesíti meg a „Smart-

Slide“ exkluzív termékkombinációja, és ezenkívül konkrét érv szól 

mellette az ablakgyártók számára a növekvő versenykényszer és az 

emelkedő költségek világában.  

 

A karlsruhe-i telephelyű Aluplast új kiváló szigetelésű tolóajtójának az 

alapját az ötletes „Roto Patio Inowa“ toló vasalathoz tervezett 

műanyag profilok adják. A pontosan egymáshoz illeszkedő elemeknek 

köszönhetően relatív rövid idő alatt legyártható az univerzális 

használatra szánt, robusztus szerkezet. Ebből következik, mint 

további versenyelőny, a gyorsabb értékesítés lehetősége, ami a 

„minden tekintetben meggyőző hőszigetelési, statikai és tömítettségi 

értékek valamint a rejtett vasalatoknak köszönhető tetszetős, keskeny 

profilok“ összességéből ered. 
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Az „ötletes páros“ mérlege logisztikai és gyártási szempontból is 

pozitív. Eszerint a felhasználóknak csak egy keveset kell a „Roto NX“ 

alkatrészekből, és valamivel többet a „Patio Inowa“ komponensekből 

raktározni. Továbbá a tolóajtó gyártásához nincs szükség speciális 

gépekre és berendezésekre. A hegeszthető toknak köszönhetően 

ráadásul elég csak a toló szárnyat előre legyártani. A nyílászáró fix 

üvegezésű részét – akár később a beépítés helyszínén is – 

problémamentesen üvegezőléccel közvetlenül a tokba lehet szerelni.  

 

Az ésszerű gyárthatóság mellett a „Smart-Slide“ további előnyöket 

biztosít a tartósság és a karbantarthatóság területén is: ehhez egy 

innovatív zárómechanizmus biztosítja a szárny könnyű önműködő 

behúzását a tokba, ezáltal a tolóajtó kényelmes használatát. A szárny 

nyitásához és zárásához csak minimális erőkifejtés szükséges. „A 

nem megfelelő kezelés, a kellemetlen reklamációk és az ezeket 

követő időrabló beszélgetések az építtetőkkel, ezzel szinte teljesen 

elkerülhetők“ – magyarázza a Roto. 

 
 
Képaláírás 
 
Az ablakgyártók előnyre tehetnek szert az új kiváló szigetelésű 

tolóajtóval – ez többféle szempontból is érvényes. A Roto közleménye 

szerint az Aluplast új „Smart-Slide“ modelljében sok „Patio Inowa“ 

technológia is rejtőzik. Az együttműködés illetve a profilok és 

vasalatok pontos illeszthetőségének pozitív aspektusai többek között 

a rövid gyártási időben, a hatékony vasalatszerelésben és a gyors 

értékesíthetőségben érhetők tetten. 

 

Fotó: Aluplast / Roto Aluplast Smart Slide.jpg 
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