Technologia okien i drzwi

Roto Patio Alversa
Komfort i bezpieczeństwo dzięki uniwersalnym okuciom
do okien i drzwi przesuwnych wysokiej jakości

Prospekt

Roto Patio Alversa
Komfort i bezpieczeństwo do wyboru w trzech wariantach

Okna i drzwi tarasowe przesuwne wpuszczają naturalne
światło do domu i są idealnym punktem styku ze światem zewnętrznym. Ich skrzydła otwierają się wygodniej
niż skrzydła rozwierne, gdyż nie zajmują cennego miejsca w domu i pozwalają w pełni wykorzystać przestrzeń
mieszkalną.

Roto Patio Alversa | KS

Okucie Roto Patio Alversa można zamówić w wersji
równolegle- lub uchylno-przesuwnej. W zależności od
wariantu – do wyboru z funkcją mikrowentylacji lub wentylacji w pozycji uchylnej. System przesuwny można stosować do każdego rodzaju materiału (drewno, PVC i aluminium).

Roto Patio Alversa | PS

Roto Patio Alversa | PS Air Com

Roto Patio Alversa | KS

Ekonomiczny system uchylno-przesuwny Roto Patio Alversa | KS umożliwia stworzenie optymalnego klimatu
w domu dzięki funkcji wentylacji w pozycji uchylnej.

Dane techniczne
Szerokość skrzydła na wrębie

maks. 600 – 1 650 mm

Wysokość skrzydła na wrębie

maks. 600 – 2 700 mm

Masa skrzydła

maks. 160 kg

Roto Patio Alversa | PS

System równolegle przesuwny Roto Patio Alversa | PS można dodatkowo wyposażyć w funkcję mikrowentylacji,
niewidoczną od zewnątrz. Dzięki zastosowaniu dodatkowych zaczepów antywyważeniowych nawet w pozycji
mikrowentylacji okno jest zabezpieczone przed włamaniem.

Dane techniczne
Szerokość skrzydła na wrębie

maks. 720 – 2000 mm

Wysokość skrzydła na wrębie

maks. 600 – 2 700 mm

Masa skrzydła

maks. 200 kg

Roto Patio Alversa | PS Air Com

System równolegle przesuwny Roto Patio Alversa | PS Air Com to jedyny tego typu system na rynku wyposażony
w funkcję wentylacji w pozycji uchylnej, umożliwiającą skuteczne wietrzenie pomieszczeń. Jest on również wyjątkowo
wygodny w obsłudze dzięki automatycznemu sterowaniu klamką – bez wysiłku, przy użyciu niewielkiej siły.

Dane techniczne
Szerokość skrzydła na wrębie

maks. 720 – 2000 mm

Wysokość skrzydła na wrębie

maks. 600 – 2 700 mm

Masa skrzydła

maks. 200 kg
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Roto Patio Alversa
Podsumowanie korzyści
-QODKPCVKQPGP

Skrzydło przesuwne można zaprojektować
L
w różnych konfiguracjach.
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Dodatkowo można zadbać o bezpieczeństwo domu
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Dzięki temu wszystkie systemy równolegle
i uchylno-przesuwne Roto Patio Alversa są dostępne
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w różnych klasach odporności na włamanie.
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Dzięki zastosowaniu standardowych klamek okiennych Roto można zadbać o jednolity wygląd wnętrza:
zarówno w drzwiach tarasowych przesuwnych jak
i w oknach rozwierno-uchylnych klamki mająAtaki sam
kształt.
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Przesuwanie skrzydła
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