Tehnologia ferestrelor şi uşilor

Roto Patio Alversa
Confort şi siguranţă cu feroneria universală
pentru ferestre şi uşi culisante de înaltă calitate

Broşură

Roto Patio Alversa
Confort şi siguranţă în trei variante la alegere

Ferestrele şi uşile culisante permit pătrunderea luminii în
interiorul încăperilor şi sunt un mod ideal de a conecta spațiile interioare și exterioare. În plus, uşile culisante economisesc spaţiu şi pot fi deschise mai uşor, comparativ cu
cercevelele oscilante, care se deschid în interiorul încăperii.

Roto Patio Alversa | KS

Astfel, Roto Patio Alversa poate fi configurat ca sistem
culisant în plan paralel sau batant-culisant. În funcţie
de variantă, se poate opta pentru ventilaţie de noapte
sau batantă. Sistemul culisant este potrivit pentru toate
tipurile de profile (lemn, PVC, aluminiu).

Roto Patio Alversa | PS

Roto Patio Alversa | PS Air Com

Roto Patio Alversa | KS

Sistemul batant-culisant Roto Patio Alversa | KS economic dispune de o ventilaţie batantă confortabilă pentru
asigurarea unui climat optim în încăpere.

Date tehnice
Lăţime falţ cercevea

max. 600 – 1.650 mm

Înălţime falţ cercevea

max. 600 – 2.700 mm

Greutate cercevea

max. 160 kg

Roto Patio Alversa | PS

Sistemul culisant în plan paralel Roto Patio Alversa | PS poate fi prevăzut opţional cu o ventilaţie de noapte, care
nu este vizibilă din exterior. Prin utilizarea suplimentară a blocatorilor de siguranţă, fereastra cu ventilaţie de noapte
este, de asemenea, asigurată împotriva efracţiei.

Date tehnice
Lăţime falţ cercevea

max. 1.170 – 2.000 mm

Înălţime falţ cercevea

max. 600 – 2.700 mm

Greutate cercevea

max. 200 kg

Roto Patio Alversa | PS Air Com

Sistemul culisant în plan paralel Roto Patio Alversa | PS Air Com este unic pe piață, datorită combinației din sistem
culisant în plan paralel cu ventilație batantă. În plus, asigură un confort deosebit la utilizare: prin rotirea mânerului,
cerceveaua este batată automat – fără niciun efort.

Date tehnice
Lăţime falţ cercevea

max. 1.170 – 2.000 mm

Înălţime falţ cercevea

max. 600 – 2.700 mm

Greutate cercevea

max. 200 kg
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Roto Patio Alversa
Prezentare generală a caracteristicilor
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Dacă se doreşte, fereastra poate
L
fi transformată în element de fereastră
culisantă.
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Pentru un cămin sigur, protecţia antiefracție cu
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Toate sistemele culisante în plan
paralel şi batant-culisante Roto Patio Alversa sunt
astfel disponibile cu diferite clase de rezistenţă.
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Utilizarea mânerelor standard de fereastră Roto
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conferă un aspect uniform atât sistemelor culisante
cât și ferestrelor oscilo-batante din locuinţă.
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Toate sistemele culisante în plan paralel se carac)TKHHUVGNNWPI
terizează prin gradul maxim de confort la utilizare.
Funcționarea sistemelor culisante în plan paralel
este intuitivă, la fel ca ferestrele oscilo-batante
convenţionale.
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Poziţie culisată a cercevelei

4QVQ2CVKQ#NXGTUCs

Poziție a cercevelei pentru ventilaţie de noapte
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De la o singură sursă: sisteme de feronerie optime pentru a face față tuturor provocărilor:

Roto Tilt&Turn
Roto Sliding
Roto Door
Roto Equipment
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Sistemul de feronerie oscilo-batantă pentru ferestre şi uşi de balcon
Sisteme de feronerie pentru ferestre şi uşi culisante mari
Sortiment variat pentru tehnologia ușilor – „totul despre uşi”
Echipare adițională pentru ferestre şi uşi

