Patio Life
Komfortnější obsluha a lepší zabezpečení
zdvižně - posuvných dveří

PATIO LIFE ZVYŠUJE KOMFORT
OBSLUHY A MÍRU ZABEZPEČENÍ

Okna a dveře otevírají prostory a zároveň nabízí ochranu. Kování je přitom pouze
prostředek k realizaci našich představ. Naším cílem je inovací zvyšovat kvalitu oken
a dveří. Odstraňovat bariéry, usnadňovat lidem život a takto vytvářet bezpečnější
bydlení, patří mezi hlavní úkoly výrobků firmy Roto. Výsledkem jsou produkty, které
přinášejí našim zákazníkům viditelné a zřejmé výhody a otevírají jim tímto prostor
pro nové šance na trhu. Kování Roto Patio Life je přesvědčivým důkazem naší
snahy o komfortní bydlení.

Patio Life nově definuje pojem zvižně - posuvné dveře. Nové posuvné kování
pro dřevěné a plastové profily usnadňuje svým zákazníkům dosavadní
namáhavé nadzvedávání dveří. Velkoplošné zdvižně - posuvné prvky
za dřeva nebo plastu do váhy křídla až 300 kg, je nyní možné ovládat
velmi snadno. Vyjimečnost: všechny prvky těsnění jsou ovládány
klikou a umožňují plnohodnotné utěsnění dveří. Na základě této inovované
technologie vznikají zcela nové perspektivy a nový pocit z bydlení.

Lepší předpoklady pro Váš úspěšný prodej. Kování Patio Life prezentuje díky své
technice kování na nejvyšší úrovni. Zpracovatelům kování Patio Life nabízí vše,
čím odbytově silný výrobek vyniká: inovovanou techniku pro rozhodující náskok
před konkurencí, ušlechtilý design, který vystihuje vkus náročného zákazníka.

PŘESVĚDČTE SE O UŽIVATELSKÉ HODNOTĚ, KTEROU PATIO LIFE
SVÝM ZÁKAZNÍKŮM NABÍZÍ.
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PATIO LIFE ZNAMENÁ:
KONEC NADZVEDÁVÁNÍ POSUVNÝCH DVEŘÍ

Nadzvedáváno je pouze těsnění. Obvyklá technika kování vyžaduje při otevírání
velkých zvižně - posuvných prvků poměrně značnou sílu. Dříve, než
se dveře příp. okno nechají posunout do strany, musí být celé křídlo nadzvednuto.
Jedinečná technika kování Patio Life tuto námahu odstraňuje, neboť místo
nadzvednutí křídla jsou při otevírání nadzvednuta pouze těsnění - a při
zavírání jednoduše opět klesnou. A to přímo prostřednictvím kliky.
S takovým komfortem ovládání je firma Roto daleko před konkurencí.

.
Technické vyobrazení
poloha posouvání a poloha
odjištěno
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Klika ve střední poloze
poloha posouvání a poloha odjištění

Převodová strana nahoře
s zasunutým těsněním; čep je ve střední
poloze

KOMFORT

PATIO LIFE
Vozík pro váhu křídla až 300 kg
se zabudovaným ovládacím mechanismem pro těsnění

5

PATIO LIFE ZNAMENÁ:
SPÁROVÉ VĚTRÁNÍ BEZ VEDLEJŠÍCH EFEKTŮ

Skryté spárové větrání. Rafinované a nanejvýš pohodlné a komfortní: otočením dveřní kliky o 180 ° se otevře
horní těsnění posuvných dveří a tímto způsobem se vytvoří pozice pro spárové větrání - tak je zabráněno
vnikání deště, hmyzu nebo nečistot. Jasná výhoda výrobku zvyšující jeho komfortní vlastnosti, zejména při
delší nepřítomnosti.

Bezpečné spárové větrání
těsnící elementy těsní
pouze v dolní oblasti

Horní větrací poloha
chráněné, zvenčí neviditelné větrání

Klika v větrací poloze
pro bezpečné a chráněné spárové větrání
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PATIO LIFE ZNAMENÁ:
BEZBARIÉROVÉ BYDLENÍ

Seriově bez nebezpečí klopýtnutí. Obvyklý podlahový práh je potencionálním
nebezpečím pro klopýtnutí - zejména pro malé děti a starší lidi. A pro
vozíčkáře je vůbec těžko překonatelnou bariérou. Firma Roto nabízí
řešení díky kování Patio Life: u zdvižně - posuvných dveří s inovovanou
technikou kování Patio Life je použit tepelně izolovaný práh, který je možné
lehce překonat - bezproblémové bezbariérové bydlení.

Klika ve střední poloze
poloha posouvání a poloha odjištění

Podlahový práh
tepelně izolovaný práh, který je možné lehce překonat
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PATIO LIFE ZNAMENÁ:
VYŠŠÍ ODOLNOST PROTI VLOUPÁNÍ

Klikou ovládané, vloupání odolné uzavírání. Tato technická
inovace se postará o maximální bezpečnost na
horní a spodní hraně křídla. K tomu náleží - podle
výšky křídla - několik bezpečnostních čepů, které
zlodějům co nejvíce ztěžují vysazení. Ovšem kování
Patio Life nabízí ještě mnohem více: již zmíněná
funkce spárového větrání je zvenčí neviditelná.
Posuvné dveře a okna přitom zůstávají úplně
uzamčeny. A další plus: kování Patio Life se nechá
kdykoli a bez problémů dovybavit magnetickým
kontrolním systémem Roto MVS. Taková míra
bezpečnosti je pouze u firmy Roto.
.

PATIO LIFE
Dvojnásobná bezpečnost
jak v poloze uzavření, tak ve větrací
poloze je hřibový čep pevně ukotven
v bezpečnostním rámovém uzávěru
.
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BEZPEČNOST

Uzavřená poloha
těsněnící prvky utěsňují
horní a spodní kolejnici

Výškově seřiditelný hřibový čep
chrání před chybnou obsluhou a utěsňuje dveře
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KOMPETENCE BEZ HRANIC
V případě zájmu si prosím vyžádejte podrobnou dokumentaci.
Zastoupení firmy Roto v České republice:
Čechy:

Provozovna Kunice 38
251 63 Strančice
Praha - východ
Telefon: +420 323 619 081
Fax: +420 323 619 083
e-mail: kunice@roto-nm.cz
Roto Nové Město
Křičkova 373
592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: +420 566 652 411
Fax: +420 566 652 413
e-mail: nove.mesto@roto-nm.cz
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