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„Smoovio“ tolórendszer „Roto Patio Inowa“ vasalattal
teljesítményértékek
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Roto: További kooperáció a tolórendszerek területén
Leinfelden-Echterdingen - (rp) Ha a Gealan Zukunftscenter
szemináriumi programjában szerepel az új „Smoovio“ tolóajtó
gyártásának gyakorlata, akkor a Roto is mindig jelen van. A víz-,
levegő- és hangszigetelés állandóan maximális teljesítményértékeinek
eléréséhez a felső frankföldi gyártó aktuális tolórendszerét kizárólag
„Patio Inowa“ alkatrészekkel kombinálják.
A műanyagprofil specialista ennek megfelelően „nagyon fontos
együttműködési tényezőnek” nevezi azt a lehetőséget, hogy a
vasalatprogrammal a záródási pontokat egyedileg lehet elhelyezni. A
bevált technológia birtokában olyan tartós zármechanizmussal
rendelkezik, amely a klasszikus bukó-nyíló ajánlatok elve szerint
garantálja a zárt szárnyak minden oldalán körbefutó tömítési síkot. Az
eredmény: hézagmentes szigetelés a külső befolyások ellen.
Ezenkívül azért esett a választás a „Patio Inowa“ vasalatokra, „mert
azokkal 200 kg-ig lehet elemeket gyártatni valamint felhasználóbarát
módon kezelni.“ A Roto szerint ezt a tokra merőleges záródási
mozgás teszi lehetővé.

Ráadásul a ki- és bereteszeléskor

megspórolja a tolószárnyak emelését, ami csupán néhány milliméter
befelé történő eltolással kiváltható. Az előbbiek, valamint az egyszerű
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kilincshasználat és a csekély önbehúzás a kezelést a nagy szárny
tömegek esetén is kényelmessé és biztossá teszik.
Ezenkívül

a

„Smoovio“

tolóelemek

„pillekönnyű

gördülése“

a

robusztus és 200 kg maximális teherbírással rendelkező Roto
futóművek
csapágyazott

használatán

nyugszik,

amelyek

kiváló

műanyag

görgőkkel,

valamint

egy

minőségű
horganyzott,

korrózióálló házzal vannak felszerelve.
Az új tolórendszer további előnyeként nevezi meg a Gealan a csekély
beépítési mélységet a szárnyban és a tokban. Ez egyrészt lehetővé
teszi a körben hegesztett ajtótok gazdaságos feldolgozását a
gyártóberendezések által, másrészt engedi a renoválási területen
történő felhasználást is. A széles felhasználási terület a nyilvános és
ipari épületektől a szállodákon át a magán épületekig terjed.
Ahogy az végezetül elhangzott, az együttműködés „egy nagyon
izgalmas megoldást eredményez, mely által közvetlenül a nyílászáró
előtt lévő területet hatékonyan ki lehet használni, miáltal nő a lakótér
is. Az eddigi toló alternatíváknál ez a további pluszpont gyakran csak
alacsonyabb tömítettséggel valósítható meg.“ A „Smoovio“ kifinomult
záró mechanizmusának köszönhetően ez most már a múlté.
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Képfeliratok

Jó hírek az ablakgyártók és vevőik számára: az aktuális „Smoovio“
tolórendszerrel az ablakok előtti teret most hatékonyan ki lehet
használni – anélkül, hogy a tömítettség csorbát szenvedne. A Gealan
műanyag profiljának a „Roto Patio Inowa“ vasalattal történő
kombinációjával

a

víz-,

teljesítményértékeinek“

levegő-

újdonsága

és

hangszigetelés

válik

elérhetővé.

„legjobb
A

smart

technológiának köszönhetően ráadásul a ki- és bereteszeléskor
megszűnik a nyilószárnyak emelése. Ez még a nehéz elemeknél is
kevesebb

erőkifejtést

valamint

egyidejűleg

nagyobb

kezelési

biztonságot és kényelmet jelent.
Fotó: Gealan/Roto
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Mindig „pillekönnyű gördülés“: ezért épülnek a „Gealan-Smoovio“tolóelemek a 200 kg maximális teherbírással rendelkező futóművekre
a Roto kínálatból. A gyártó szerint kiváló minőségű csapágyazott
műanyag görgőkkel vannak felszerelve. A horganyzott, korrózióálló
ház gondoskodik a hosszú élettartamról.
Fotó: Roto
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Nyomtatható – másolat kérésre
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