Roto NT

SYSTÉM OTEVÍRAVù - SKLOPNÉHO KOVÁNÍ

Bezpeãnost, funkãnost a hospodárnost
- nedílné souãásti kaÏdého kování

Roto NT

TECHNIKA KOVÁNÍ PRO NOVÉ TISÍCILETÍ
Profilovaná krycí li‰ta
Zcela novû profilovaná krycí li‰ta umoÏÀuje optimální vyuÏití
falcového prostoru. âásti, které obvykle ãnûjí do falcového
prostoru, jako napﬁ. hlaviãky ‰roubÛ, leÏí díky prolisovanému
profilu v jedné rovinû s vrchní plochou kování. V‰echny zavírací
ãepy dosahují díky svému plo‰nému vedení vynikající hybné
vlastnosti, které zÛstávají trvale zachovány.

Spojení dílÛ naklapnutím
Dosud vyuÏívaná krycí spojka mezi jednotliv˘mi díly kování
je zcela nahrazena novou naklapávací technikou. Vytvoﬁení
pevného spojení se tak stává je‰tû snaÏ‰í a rychlej‰í:
naklapnout a pﬁi‰roubovat. Pﬁesnûji uÏ to nejde.
A rovnûÏ zde mÛÏe b˘t falcov˘ prostor plnû vyuÏit.

·tûrbinové vûtrání
Novû vyvinuté ‰tûrbinové vûtrání Roto NT sestává pouze
z rámového dílu, kter˘ mÛÏe b˘t namontován i kdykoli
dodateãnû. Zcela odpadá nároãná montáÏ pomocí ‰ablon,
neboÈ ‰tûrbinové vûtrání je umístûno jednodu‰e vedle
rámového uzávûru rohového vedení.

ÚrovÀová a ovládací zaráÏka
Dal‰í multifunkãní komponent: integrovan˘ zvedák kﬁídla
zaji‰Èuje dovírání kﬁídla do rámu vÏdy ve stejné v˘‰kové úrovni
a zabraÀuje tak známému svû‰ování kﬁídla na klikové stranû.
Mimo to znemoÏÀuje ovládací zaráÏka nechtûné chybné
ovládání okna. To v‰e zaruãuje dlouhodobou funkãní
spolehlivost okenního kování.

Zavírací ãep V
Seﬁizování, zavírání a bezpeãnost v jednom jediném dílu. ROTO prezentuje
jednostupÀov˘ zavírací systém s vynikajícími hybn˘mi vlastnostmi a maximální
bezpeãností. Centrální uzávûr spolu se zavíracím ãepem V splÀuje díky
svému technickému vybavení poÏadavky nové bezpeãnostní normy
DIN V ENV 1627-1630 pro okna odolná proti vloupání ve tﬁídách odporu 1,2 i 3.
RÛzné rámové uzávûry mají identické ‰roubovací osy. Dodateãná v˘mûna proto
mÛÏe probûhnout zcela bezproblémovû, pﬁitom je úplnû jedno, která ze
3 moÏn˘ch variant zavíracích ãepÛ bude pouÏita.
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TECHNIKA KOVÁNÍ PRO NOVÉ TISÍCILETÍ
Oblast rámov˘ch nÛÏek
Praktick˘ komfort: zásluhou integrované pojistky proti pﬁibouchnutí je kﬁídlo v poloze
vyklopení aretováno. Okna, samovolnû se zavírající pﬁi prÛvanu, tak patﬁí minulosti.
Pootoãením vedení krycí li‰ty lze libovolnû zvolit délku vyklopení mezi 80 a 140 mm.

Povrchová úprava ROTOsil
Záﬁiv˘m optick˘m rysem nového systému kování Roto NT je jeho
barva: ROTOsil se prezentuje jako matnû stﬁíbrná a nabízí zv˘‰enou
ochranu proti korozi díky speciální povrchové úpravû na bázi
pozinkování, chromátování a následného vytvrzení. Moderní vzhled
a Ïivotnost pro nové tisíciletí.

Kliky a krytky
Zde se objevují design i barva v harmonickém
souznûní. Tvarovû atraktivní kliky z nabídky Roto
lze kombinovat s krytkami v neomezeném poãtu
barevn˘ch variant, coÏ spoluvytváﬁí atraktivní
vzhled kaÏdého okna.

Inteligentní spojení bezpeãnosti,
energie a komfortu
Okna, která se samostatnû otevírají a zavírají,
která regulují klimatizaci ãi topení nebo hlásí
pokus o vloupání na bezpeãnostní centrálu,
to uÏ dnes není Ïádná hudba budoucnosti.
Jako tvÛrci inovativních kovacích technologií
se snaÏíme inteligentnû propojit energii,
bezpeãnost a komfort a nabídnout Vám
tak i v budoucnu rozhodující náskok pﬁed
Va‰í konkurencí.

Hravû snadná montáÏ
VyuÏitelné v podniku kaÏdé velikosti. Roto NT je dÛslednû dimenzováno na co moÏná nejjednodu‰‰í
a nejrychlej‰í montáÏ, a to jak v mal˘ch a stﬁedních podnicích, tak ve velk˘ch závodech. Ná‰ koncept
automatizace je rozdûlen do ãtyﬁ modulárních stupÀÛ, které lze pﬁesnû pﬁiﬁadit podnikÛm rÛzn˘ch velikostí.
Roto NT je celosvûtovû jedin˘ plnû automatizovateln˘ systém. Vymezuje tak zaãátek nové éry ve v˘robû
oken. Díky multifunkãním systémov˘m prvkÛm, novému druhu spojení pouh˘m naklapnutím, systému
spojek a jednotliv˘m stavebním dílÛm odpovídajícím potﬁebám automatizace je poprvé umoÏnûna
procesovû ﬁízená plnû automatizovaná montáÏ kování na okenním kﬁídle i rámu. To pﬁiná‰í
neomezenou flexibilitu a zv˘‰en˘ potenciál úspory nákladÛ pﬁi sériové v˘robû oken.
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P¤EHLED V¯ROBNÍHO PROGRAMU ROTO
Vá‰ partner pro v‰echny poÏadavky. Roto Vám nabízí ucelen˘ program kovací techniky a pﬁíslu‰enství. U kaÏdého na‰eho produktu se mÛÏete
spolehnout na vysokou kvalitu a inovativní ﬁe‰ení kaÏdého detailu, pﬁiná‰ející v˘hody jak ve v˘robním procesu, tak pro koneãného uÏivatele.
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Plastová okna: závûsové strany K, A, R
Dﬁevûná okna: závûsové strany E5, A, R
Plastová okna: závûsové strany K, A, V, R
Dﬁevûná okna: závûsové strany E5, A, V, R
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150S (180S)
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