Roto NX: systém kování pro okna a balkónové dveře
splňující budoucí požadavky
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Roto NX ist ein wegweisendes Beschlagsystem,
das ideal zu den Anforderungen unserer modernen Zeit
passt. Und zu Ihrem Leben.

Otevřít, sklopit, uzavřít, dálkově ovládat – v našem okenním kování Roto NX tkví celá řada
moderní techniky. Kování je skutečným multitalentem , zodpovědným za veškeré funkce okna. Nejdůležitější plusové body: vysoká bezpečnost, více komfortu, atraktivní design. Naše nové TiltSafe
komponenty tak například nabízejí zlepšenou ochranu proti vloupání. S optimalizovanými větracími vlastnostmi a vynikajícím obslužným komfortem se stane bydlení ještě příjemnější. Stabilní díly
umožňují výrobu oken s velkorysou zasklenou plochou. A také v optických otázkách přináší Roto
NX rozdíl. Například prostřednictvím zakrytých vrutů. Objevte náš nejlepší systém kování všech
dob!
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Více komfortu
Okna a balkonové dveře vybavená Roto NX otvíravě
sklopným systémem kování díky tvarově optimalizovaným dílům se velmi snadno ovládají. Také manipulace
s velkými okny se stává překvapivě jednoduchou záležitostí. Použití pohonu Roto E-Tec Drive ve Vašem okně
pak umožňuje jeho integraci do systému domácí automatizace. Integrované spárové větrání zlepšuje klima v
místnosti a i komfort bydlení.

Farbvarianten der Abdeckkappen

vysoký komfort:
obvyklá jednoduchá obsluha a
přídavná funkce větrání (spárové
větrání)

Připraveno pro Smart Home
Připravte si svůj domov pro Smart Home prostřednictvím bezdrátových senzorů Roto Com-Tec. Tyto senzory jsou optimálním doplňkem pro Roto NX otvíravě
sklopný systém kování a zajišťují ještě větší komfort.
Díky bezdrátovým senzorům Roto Com-Tec můžete
kdykoli sledovat stav prostřednictvím aplikace a přesně
tak vědět, zda je vaše okno uzavřené, otevřené nebo
sklopené. Díky velmi rozšířenému rádiovému protokolu
EnOcean je možné Roto Com-Tec jednoduše integrovat
do běžných Smart Home systémů.

Roto Com-Tec Sensor:
skryté a inteligentní,
dostupné ve třech
provedení.
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Vhodné pro Vaše použití
Ať už ze dřeva nebo plastu, Roto NX se hodí vždy. Klasické okno,
dvoukřídlé okno nebo balkónové dveře - vyberte si podle svých
potřeb. Systém lze samozřejmě přizpůsobit různým bezpečnostním požadavkům.

Roto Frank AG
Okenní a dveřní technologie

www.roto-frank.com

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

Na Kuničkách 38
251 63 Kunice
Telefon: +420 323 619 081
E-mail: kunice@rtkovani.cz
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Pro všechny požadavky optimální systém kování z jedné ruky:

Roto Tilt&Turn |
Roto Sliding |
Roto Door |
Roto Equipment |

Otvíravě sklopný systém kování pro okna a balkónové dveře
Systém kování pro velká posuvná okna a dveře
Vzájemně sladěná technologie kování pro dveře
Doplňující technika pro okna a dveře

