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 Okenní a dveřní technologie

 Roto Eifel / nulová bariéra
 řešení nulové bariéry střižené na míru
 pro těsné balkónové a vstupní dveře

 Prospekt



  

 Bezbariérová bytová výstavba vytváří v dnešní době pro okenní a dveřní branži oblast obchodní  
 činnosti se stále narůstajícím významem. Poptávka po bezbariérovém bydlení roste s demografickou  
 změnou. Mnoho zemí nabízí státní podporu pro bezbariérové a komfortní bydlení.

 Roto Eifel / nulová bariéra

jednoduché
Roto Eifel / nulová bariéra s rychlým  
a jednoduchým zpracováním včetně  
jeho flexibilního použití. Vícenásobně  
použitelné součásti optimalizují  
skladování.

pěkné
Všechny součásti Roto Eifel /nulová  
bariéra jsou kompletně integrované.  
Výsledkem je přesný a s podlahou  
lícovaný přechod splňující nejvyšší  
estetické požadavky, vytvářející tvůrčí  
volný prostor.

rovné
Kování Roto Eifel / nulová bariéra  
eliminuje možnost zakopnutí.  
Zabudováno v absolutní rovině  
s podlahou při překročení prahu  
nestojí nic v cestě.

těsné
Kvalitní podle RAL směrnic zpracované  
provedení Roto Eifel / nulová bariéra  
zajišťuje těsnost. Konkrétně to znamená:  
žádné vnikání vody v dolní oblasti dveří  
a lepší ochrana proti škodám  
způsobeným vodou.



  

 Bezpečnost pomocí osvědčených komponent

 Bezbariérové řešení podlahového prahu Roto Eifel / nulová bariéra, je kombinací osvědčených  

 komponent: základ tvoří s rovinnou podlahy zabudovaný práh Roto Eifel TB a patentované  

 podlahové těsnění dveří Texel. Speciální okapnice a součástky z programu Roto Door  

 a ze stavebnice Roto NT pak systém doplňují. Profilově specifická utěsnění pak celkové  

 řešení uzavírají.

   okapnice
    mechanické přišroubování pro jednoduchou 
    a rychlou montáž 
    vně předsunuté umístění kartáče pro zlepšené 
    těsnění proti nárazovému dešti 
    eloxovaný hliník pro kvalitní trvalý vzhled 

   podlahové těsnění dveří Texel
    vyladěno pro 16 mm eurodrážku / pozice osy 13 mm, 
    proto lze montovat bez frézování 
    použitelné dle normy DIN vlevo / DIN vpravo a oboustranně 
    zkracovatelné o 125 mm v rámci optimalizace skladování 
    přítlak regulovatelný bez nářadí v zabudovaném stavu 
    prostřednictvím jednoduché rektifikace na místě 

   podlahový práh Roto Eifel TB
    stavební výška 0 mm pro dosažení nejvyššího pohodlí  
    při bydlení
    na systému nezávislé upevnění v rámci optimalizace  
    skladování 
    vyměnitelný kryt za minimálních servisních nákladů

   nejlepší cesta k řešení
   jako výrobce kvalitních balkónových dveří a dveří
   potřebujete procesně spolehlivé řešení.

   Rádi Vám poradíme a v případě potřeby 
   provedeme příslušné zkoušky.

 Bezbariérová bytová výstavba vytváří v dnešní době pro okenní a dveřní branži oblast obchodní  
 činnosti se stále narůstajícím významem. Poptávka po bezbariérovém bydlení roste s demografickou  
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Roto Frank AG
Okenní a dveřní technologie

www.roto-frank.com
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Výhradní zastoupení pro ČR: 
R.T. kování a.s. 

Křičkova 373

592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: +420 566 652 411

E-mail: nove.mesto@rtkovani.cz

www.rtkovani.cz 

Na Kuničkách 38

251 63 Kunice

Telefon: +420 323 619 081

E-mail: kunice@rtkovani.cz

Pro všechny požadavky optimální systém kování z jedné ruky: 

 Roto Tilt&Turn | Otvíravě sklopný systém kování pro okna a balkónové dveře 

 Roto Sliding | Systém kování pro velká posuvná okna a dveře 

 Roto Door | Vzájemně sladěná technologie kování pro dveře 

 Roto Equipment | Doplňující technika pro okna a dveře 


