
 A Roto NX egyszerűen és gyorsan szerelhető 
– a gyártáskor és a beépítéskor egyaránt. 

 A Roto NX használatával csökken a 
cikkmennyiség, ezáltal minimalizálódnak a 
raktározási és logisztikai költségek. 

 A Roto NX egyet jelent a kiváló 
termékminőséggel. 
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Gazdaságosság 

Vásárlói prezentáció 



 A Roto NX TiltSafe ablak nagyobb betörés 
elleni védelmet kínál bukó állásban. 
Kiegészítő alkotóelemek, például zárható 
kilincs alkalmazásával RC 2 szintű 
betörésgátlás érhető el.  

 A Roto NX kiválóan alkalmas nagyobb 
teherbírást igénylő megoldások biztonságos 
megvalósítására. 

 A magas termékminőség és a széles 
termékpaletta biztosítja a Roto NX 
vasalatrendszer kimagasló megbízhatóságát 
és sokoldalúságát. 
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 A Roto NX a rejtett csavarozással, a 
diszkrét takarósapkákkal vagy a 
kifinomult porszórt bevonattal 
kifogástalan kinézetet biztosít.  

 A Roto NX alkalmazásával nagyobb 
ablakméretek válnak lehetővé a 
korszerű térkialakítás érdekében. A 
maximális ablakmagasság 200 mm-rel 
nőtt, így már 2800 mm. 
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1 P pántoldal műanyag ablakokhoz 

 pántoldal (ollócsapágy és 
sarokcsapágy) 130 és 150 kg 
szárnytömegig  

 egységes furat- és csavarkép: nincs 
szükség kiegészítő csavarozásra 130 
kg-ig 

 univerzális jobbos/balos kialakítású 
ollócsapágy, sarokcsapágy és 
ollóelőlap 

 rejtett csavarozás az ollócsapágy 
attraktív kinézete érdekében 
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1 P pántoldal műanyag ablakokhoz 

 ollóba integrált résszellőztetés   

– nincs szükség kiegészítő tokrészre 
– a fokozatos előmeghúzás (s alakú 

vezetőív) harmonikusan elosztja a 
működtetéshez szükséges erőt a 
zárás során  kényelmesebb 
használat az ablakok könnyű zárása 
révén 

 takarósapkák és porszórt felületek széles 
színválasztéka  
(új: titán porszórt felület) 
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2 TiltSafe ablak (RC 2 minősítésű bukó állás) 

 manuálisan vagy elektromosan – Roto E-
Tec Drive meghajtóegységgel – 
működtethető* 

 bukó szellőztetéshez alkalmazható 
három egyforma acél biztonsági 
záródarab (biztonsági zárócsappal és 100 
Nm-es zárható kilinccsel együtt 
alkalmazva) 

 bukásmélység: max. 65 mm 
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* RC 2 minősítés előkészítés alatt 



3 Magasabb kilincstávolságú rúdzár (EasyMix rendszer) 

 az előlap és a zártest/cilinderzártest 
különválasztása 25 mm-es 
kilincstávolságtól az igényeknek 
megfelelő konfiguráció érdekében  

 az előlap és a zártest/cilinderzártest 
csavarmentesen, egyszerűen 
egymáshoz csatlakoztatható (EasyMix 
rendszer) 
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Előnyök áttekintése 

gyártásoptimalizált rendszer a különösen 
gazdaságos felhasználáshoz 

 

biztonságos bukó szellőztetés a TiltSafe 
ablaknak köszönhetően 
 

nagyobb lakáskomfort az integrált 
résszellőztetés révén 
 

korszerű ablakdizájn tetszetős pántoldalakkal és 
formailag tökéletes takarósapkákkal 
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Előnyök áttekintése 

 maximális védelem és hosszú élettartam a 
továbbfejlesztett Roto Sil Level 6 felület 
révén 

− az erősen igénybe vett összekötő- és 
csúszóelemeket immár tartósan védi a 
korrózió ellen 

− még a legmagasabb, 5. korrózió elleni 
védelmi osztály követelményeinek is 
messzemenően megfelel 
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Egy összekötő elem 
felületkialakítása 

Optikai védőbevonat-készítés 

Króm (VI)-mentes passziválás 

Mikrokristályos felépítésű korrózió 
elleni védelmi rendszer 

Acél alapanyag 
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