Roto NT

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ –
ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Προτεραιότητα στην ασφάλεια,
άψογη λειτουργία, έξυπνες εφαρµογές.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

Ασφάλεια συστηµατικά σχεδιασµένη. Σχεδόν κάθε δύο λεπτά γίνεται κάπου
στην Ευρώπη και µία διάρρηξη. Και όπως σας είναι ήδη γνωστό οι
διαρρήκτες προτιµούν τις πόρτες και τα παράθυρα. Η ύψιστη ασφάλεια
έναντι των διαρρήξεων ήταν ένας από τους σηµαντικότερους στόχους
µας και τα αποτελέσµατα δικαίωσαν πλήρως τις επιλογές µας.
Ο µηχανισµός ανοιγοµένων – ανακλινοµένων κουφωµάτων Roto NT,
παρέχει υψηλό επίπεδο ασφάλειας, ακόµη και στην βασική του έκδοση.
Η ανάκλιση γίνεται στο κατωκάσι µέσω ενός κλείστρου ασφαλείας (µανιτάρι).
Η συνεργασία του κλείστρου της ανάκλισης µε το αντίστοιχο αντίκρισµα
παρέχει ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας.
Το σύστηµα µηχανισµών Rοtο NT περιλαµβάνει ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
εφαρµογές, εξασφαλίζοντας ευκολία στην χρήση και υψηλή ασφάλεια.

80 mm

Κλείστρα ασφαλείας
Ρυθµιζόµενα κλείστρα υψηλής ασφάλειας.
Ιδανικές ιδιότητες λειτουργίας και εύκολη ρύθµιση
χαρακτηρίζουν κάθε µία από τις εκδόσεις των
κλείστρων. Ο έξυπνος σχεδιασµός κλείστρων και
αντικρισµάτων, µας δίνει την δυνατότητα της
αντικατάστασης απλών αντικρισµάτων µε αντικρίσµατα
ασφάλειας, πολύ εύκολα αναβαθµίζοντας το επίπεδο
της ασφάλειας των κουφωµάτων σας.

Σύστηµα ψαλιδιών ανάκλισης.
Το πρωτοποριακό σύστηµα ψαλιδιών ανάκλισης των µηχανισµών
Roto NT µας επιτρέπει να επιλέγουµε δύο διαφορετικές θέσεις
ανάκλισης, ικανοποιώντας κάθε ανάγκη του κουφώµατος, στον
συγκεκριµένο χώρο. Επίσης διαθέτουν ένα αποτελεσµατικό σύστηµα
σταθεροποίησης που διατηρεί τα φύλλα σταθερά στην θέση της
ανάκλισης ακόµη και σε έντονη ανεµοπίεση.

140 mm

Xερούλι µε κλειδί.
Εµποδίζει οποιαδήποτε ανεπιθύµητη
λειτουργία του κουφώµατος,αποτελώντας
βασική προϋπόθεση για όλα τα επίπεδα
ασφαλείας κουφωµάτων (WΚ2+3)

Πιστοποίηση για όλα τα επίπεδα ασφαλείας. Οι µηχανισµοί
Roto NT είναι πιστοποιηµένοι κατά DIN V ENV 1627 – 1630
και για όλα τα επίπεδα ασφαλείας.

ROTO NT

Ασφάλεια ανάκλισης – ανορθωτής
Ο βραχίονας της ασφάλειας ανάκλισης σε συνεργασία µε το
αντίκρισµα λειτουργεί σαν ανορθωτής, οδηγώντας το φύλλο στην
σωστή θέση λειτουργίας και εµποδίζοντας ταυτόχρονα το
κρέµασµα(απορύθµιση) του. Επίσης η ασφάλεια ανάκλισης
εµποδίζει κάθε λάθος κίνηση του χερουλιού. Όλα αυτά
εξασφαλίζουν µια σταθερή και σωστή λειτουργία του κουφώµατος.

RotoSil σύγχρονη οπτική αισθητική. Ο υψηλής
τεχνολογίας και σύγχρονου σχεδιασµού µηχανισµός
Roto NT δεν θα µπορούσε να υστερεί σε θέµατα
αισθητικής. ‘Eτσι η Roto παρουσίασε τον µηχανισµό
Roto NT σε ασηµί µατ χρώµα µε την ονοµασία
Rotosil. Eκτός της υψηλής σύγχρονης αισθητικής του
η βαφή Rotosil προστατεύει αποτελεσµατικά από τις
επιδράσεις του περιβάλλοντος τον µηχανισµό,
εξασφαλίζοντας µακροχρόνια άψογη λειτουργία.

Πολύπλευρες δυνατότητες χρήσης
Καλύµµατα
∆ιατίθενται καλύµµατα µεντεσέδων
σε µεγάλη ποικιλία χρωµάτων.

Ο έξυπνος σχεδιασµός για εύκολη τοποθέτηση και
εκ των υστέρων σε συνδυασµό µε την πληθώρα των
περιφερειακών εξαρτηµάτων δίνει λύσεις σε κάθε
επιθυµία σας, είτε πρόκειται για ειδικές απαιτήσεις
ασφαλείας, είτε για ιδιαίτερες ανέσεις.

Ασφάλεια αερισµού νυκτός.
Η ασφάλεια αερισµού νυκτός µας δίνει µια ελάχιστη ανάκλιση
που επιτρέπει το φυσικό εξαερισµό του χώρου µε απόλυτη ασφάλεια.
Μπορεί δε να τοποθετηθεί και εκ των υστέρων µε µεγάλη ευκολία.

Πολλαπλές επιλογές κλείστρων
Στο πρόγραµµα των µηχανισµών Roto ΝΤ περιλαµβάνονται τρία διαφορετικά ρυθµιζόµενα
κλείστρα. Το ένα όµως από αυτά είναι ρυθµιζόµενο και καθ’ ύψος για να εξασφαλίζει άψογη
λειτουργία ακόµη και σε ένα σύστηµα µηχανισµού πολλαπλών σηµείων σφράγισης.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ.

Roto NT : Ο πλέον σύγχρονος µηχανισµός ανοιγοµένων – ανακλινοµένων κουφωµάτων. Πληρεί όλες τις σύγχρονες
προδιαγραφές, και είναι απολύτως φιλικός προς το περιβάλλον. Επίσης µέσω της ειδικής βαφής RotoSil
προστατεύεται αποτελεσµατικά από την οξείδωση.

Όλα τα προϊόντα της Roto
είναι πιστοποιηµένα µε το
σήµα ποιότητας RAL.

Eπίσηµη διάθεση του Roto NT :

Roto Frank AG

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

Stuttgarter Straße 145 −149

ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ,

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 232

D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Οδός Α7, Νο 34

16341 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ

Telefon : +49 711 7598-0

Τ.Θ 198 57022 ΣΙΝ∆ΟΣ

ΤΗΛ. : 21 0 99 53 623

Telefax : +49 711 7598-253

ΤΗΛ. : 231 0 79 69 50

FAX : 21 0 99 59 398

E-Mail : info@roto-frank.com

FAX : 231 0 79 67 83

E-Mail : euroath@otenet.gr

Internet : www.roto.de

E-Mail : info@eurotechnica.gr
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Οι µηχανισµοί Roto NΤ είναι απολύτως συµβατοί µε όλους
τους τύπους ξύλινων και συνθετικών εξωτερικών κουφωµάτων.

