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ESTÉT MEZI
OKENNÍM KOVÁNÍM
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DESIGN

žádné zvenčí viditelné
závěsy

žádné kryty

elegantně matně stříbrný
design

vhodné pro dřevěná
a plastová okna, také
pro výstavbu budov

Skrytě uložené kování:

maximální otevření 
okna 100°

Plný výhled:
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JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

všechny součásti jsou zabudovány
do rámu okna nebo do okenního
křídla a tím jsou neviditelné

Přesnější technika:

PĚKNĚ
POHODLNÝ

3-rozměrná rektifikace v rámovém
ložisku pro optimální seřizování 
okenního křídla do strany, na 
výšku a seřízení přítlaku

jednoduché seřízení mezery
mezi rámem a křídlem pomocí

nenáročné na údržbu:
speciální mazničky se starají 
o dlouhodobé mazání dílů a
snižují opotřebení
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křídlového ložiska a křídl. nůžek



JEDNODUCHÁ JEDNOMUŽNÁ MONTÁŽ

Kompletní závěsy montovány 
skrytě

Všechna seřizování proveditelná
pouze jedním imbus klíčem 4 mm

Reservy pro doseřízení jsou opticky
viditelné na stupnici, která je

Nové, v zabudovaném stavu nevidi-
telné malé kompaktní součástky 
umožňují odvádění síly

Přednosti:

snížené náklady na montáž, 
krátké montážní časy a časy
na zakování R

o
to

 N
T 

D
es

ig
n

o

FB 54-0 - červen 20064

na křídlovém ložisku
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VELKÉ HMOTNOSTI KŘÍDEL

PĚKNĚ SILNÝ

těžká, velkoplošná okna a
dveře se nechají se stejným
kováním realizovat 
do objektu stavby

Kování Standard pro hmotnosti
křídel do 100 kg

Od konce roku 2006 lze
dodávat okna s hmotností
křídla až 130kg

Přednosti:
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Inovovaný koncept bezpečnosti:

VYSOKÁ BEZPEČNOST

malé kompaktní součásti 
závěsů vytváří více místa  
pro zvýšenou bezpečnost 
až WK 2 (tř. odolnosti) 

pojistka proti vysazení je
do křídlového ložiska mon-
tována sériově, zabraňuje 
neúmyslnému vysazení křídla
(např. náběhový klín u balkó-
nových dveří)

Nová T vložka v oblasti nůžek
nabízí vysokou bezpečnost  
proti nežádoucímu vysazení 
křídla při větší mezeře mezi
rámem a křídlem.
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STAVEBNICOVÝ SYSTÉM KOVÁNÍ ROTO NT

PEKNĚ INTEGROVANÝ

Modulární konstrukce:

všechny součástky jsou
perfektně vyladěny na sta- 
vebnicový systém Roto NT Omezovač otevření:

Přednosti:

jednodušší montáž

automatizovatelná 
montáž křídla

menší rozmanitost dílů,
potřeba méně místa ve skladě

pro velká, těžká okna

odlehčuje v rámovém ložisku
integrovaný koncový doraz a
zabraňuje poškození kování
při nenadálém nárazovém 
zatížení (např. poryv větru)

přestavitelný ze 100° na 90°
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