Roto NT

Roto NT ορίζει τις εξελίξεις.
10 χρόνια Συνολικής Εγγύησης.
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10 χρόνια Συνολικής Εγγύησης.
Η ποιότητα είναι το καθήκον μας.

Στις παροχές εγγυήσεως
αντικατοπτρίζεται η ποιότητα της
εκάστοτε επιχείρησης. Η Roto - NT
θέτει πρότυπα - έχουμε πλήρη
επίγνωση αυτού του γεγονότος. Υπό
δύο προϋποθέσεις, έχουμε πλέον τη
δυνατότητα να μεταβιβάσουμε αυτό
το μοναδικό πρότυπο ποιότητας με
τη μορφή 10ετούς συνολικής
εγγύησης προς τους πελάτες μας:
1. RotoSil Nano – μία
πρωτοποριακή επιφάνεια.
2. Συστηματικοί έλεγχοι
ποιότητος από τον σχεδιασμό
έως την παραγωγή.

RotoSil Nano πρωτοποριακή
προστασία.
Τα παράθυρα Roto πωλούνται
παγκοσμίως και πρέπει να αντέχουν
σε διαφορετικές κλιματολογικές
συνθήκες.

RotoSil Nano - νέα τεχνολογία για
προστασία επιφανειών που θέτει
πρότυπα παγκοσμίως.
Η τεχνολογία επεξεργασίας RotoSil
Nano προσφέρει την μεγαλύτερη
δυνατή αντιδιαβρωτική προστασία.
Η νανοδομημένη επιφάνεια RotoSil
Nano με την οποία είναι
εφοδιασμένοι όλοι οι μηχανισμοί
Roto NT εκτός από την μέγιστη
αντιδιαβρωτική προστασία έχει και
μία μοναδική ικανότητα αυτοοίασης.
Ένα τεράστιο άλμα στην προστασία
και αντοχή μεταλλικών επιφανειών
που θέτει πρότυπα σε όλο τον
κλάδο και μάλιστα χωρίς καμία
επιπλέον χρέωση.

Η χρήση της Νανοτεχνολογίας στην προστασία των
μηχανισμών. Roto ΝΤ καθορίζει την ποιότητα.

Τελική επίστρωση.
Νανοδομημένη επιφάνεια.
Επιψευδαργύρωση.
Υλικό βάσης: Χάλυβας.



Κάθε μεμονωμένο εξάρτημα Roto NT
απεικονίζει την υποδειγματική διαδικασία παραγωγής και ελέγχου.

Ποιοτικός έλεγχος από τον
σχεδιασμό έως την παραγωγή.

Μόνο ποιοτικοί έλεγχοι οδηγούν
στην απόλυτη ποιότητα.

Ο θεμέλιος λίθος για την διεύρυνση
των ορίων ποιότητας τίθεται ήδη
από τον σχεδιασμό (από την
σύλληψη της ιδέας).
Τρισδιάστατα υπολογιστικά μοντέλα
διευκολύνουν, στο πρωταρχικό
πεδίο της κατασκευής, μια
προσομοίωση των επιδράσεων
των δυνάμεων που αποκλείουν
ενδεχόμενη δυσλειτουργία των
δομικών τμημάτων. Μέσω μεθόδων
ανάλυσης των λαθών,
προσομοιώνονται όλες οι
κατασκευαστικές διαδικασίες.

Ήδη από την είσοδο του
εμπορεύματος, η πρώτη ύλη
ελέγχεται ως προς το εάν πληροί τις
αξιώσεις ποιότητος ΝΤ. Εάν περάσει
αυτόν τον έλεγχο, ακολουθούν σε
τακτά διαστήματα, περαιτέρω
έλεγχοι σε αναρίθμητα τμήματα
εργασίας της τρέχουσας
παραγωγής. Εννοείται ότι κάθε
δομικό τμήμα ελέγχεται βάσει
των τρεχόντων προτύπων και
προδιαγραφών. Η ποιότητα ΝΤ
υπόκειται καθημερινά σε ελέγχους
ως προς τη διάβρωση, που
ξεπερνούν τις προδιαγραφές
στο τετραπλάσιο.

Με 30.000 πλήρεις λειτουργικούς κύκλους άνοιγμα, ανάκληση, κλείσιμο - ελέγχονται όλα
τα επιμέρους εξαρτήματα ΝΤ και μάλιστα
σαφώς πέραν των ισχυόντων προτύπων και
οδηγιών.

Βασιζόμαστε στην ποιότητα ΝΤ και
σας μεταδίδουμε ευχαρίστως αυτή
την βεβαιότητα - με παροχές
εγγυήσεως που θέτουν πρότυπα.



Συνολική Εγγύηση.
Δείχνει την κατεύθυνση.

Η νέα γενιά προστασίας
μηχανισμών RotoSil Nano θέτει
σε ολόκληρο τον κλάδο πρότυπα
ποιότητος. Ένας συστηματικός
έλεγχος ποιότητος με τα
αυστηρότερα κριτήρια ελέγχου
διασφαλίζει ότι κάθε μεμονομένο
δομικό τμήμα ΝΤ πληροί τις
αξιώσεις ποιότητάς μας. Μόνο αυτή
η υποδειγματική διαχείριση ολικής
ποιότητας μας επιτρέπει να θέτουμε
εγγυητικά πρότυπα κατεύθυνσης:
Η 10ετή συνολική εγγύηση για τους
πελάτες μας - αυτό είναι το πρότυπό
μας.

1+1=10
Η νέα τεχνολογία προστασίας RotoSil Nano
+ υψηλή ποιότητα και τα υψηλά στάνταρ ελέγχου
= δεκαετή συνολική εγγύηση για το σύνολο
των μηχανισμών ROTO NT.

10 χρόνια εγγύηση

Για τα συστήματα μηχανισμών Roto ΝΤ
Όροι και χρόνος εγγύησης.

Η εγγύηση ισχύει με τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Η ROTO προσφέρει δεκαετή
εγγύηση στα συστήματα
μηχανισμών κουφωμάτων Roto NT
προς όφελος των κατασκευαστών
που χρησιμοποιούν τους
μηχανισμούς ΝΤ στα κουφώματα
που κατασκευάζουν. Η εγγύηση
αυτή καλύπτει αποκλειστικά και
μόνο τους χρήστες ολοκληρωμένων
συστημάτων μηχανισμών Roto NT.

Η τοποθέτηση και η συντήρηση να
γίνεται σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες
οδηγίες τοποθέτησης και συντήρησης
Roto.
Προϋπόθεση επίσης πέραν αυτού
είναι η αποδεδειγμένα σωστή και
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης
τους.
Εξαιρούνται από την εγγύηση τα
ηλεκτρονικά και μαγνητικά τμήματα
του μηχανισμού που τοποθετούνται
σε πόρτες εισόδου δημοσίων και
επαγγελματικών κτιρίων καθώς
επίσης και για πόρτες που είναι
για βιομηχανική χρήση.
Εξαιρούνται επίσης οι βλάβες
που προκαλούνται από τριτογενείς
παράγοντες.

Η εγγύηση ισχύει για τα σετ
των μηχανισμών που έχουν
αγοραστεί από 1η Ιανουαρίου
2008 και ουσιαστικά είναι η μέρα
που υπογράφεται το συμβόλαιο
με τον αγοραστή. Η εγγύηση
των δέκα ετών ισχύει από την
ημέρα αγοράς. Η εγγύηση αφορά
συνολικά την άψογη λειτουργία
όλων των επιμέρους τμημάτων
του μηχανισμού. Δεν αναφέρεται
σε φθορές που δεν επηρεάζουν
την σωστή και ασφαλή λειτουργία
των κουφωμάτων.

Αξίωση αποζημίωσης.
Σε περίπτωση χρήσης της
εγγύησης η Roto προσφέρει άμεση
αντικατάσταση των χαλασμένων
τεμαχίων, σε κάθε περίπτωση
όμως χωρίς έξοδα μεταφοράς και
τοποθέτησης.

Αποκλείονται επίσης από την
εγγύηση απαιτήσεις βελτίωσης και
αντικατάσταση σε περίπτωση ζημιάς
από λανθασμένο χειρισμό. Αυτή η
εγγύηση δεν περιορίζει τα νομικά
δικαιώματα αυτού που επωφελείται
από αυτήν την εγγύηση απέναντι
στον πωλητή του.
Τα συστήματα ROTO NT
χρησιμοποιούνται σε κουφώματα:
• σε μονόφυλλα και δίφυλλα

ανοιγόμενα ανακλινόμενα.
• σε ξύλινα, συνθετικά και κουφώματα

αλουμινίου με σετ μεντεσέδων
Α, Ε5, Κ, R, V και Designo.
• σε μονόφυλλα και δίφυλλα μόνο

ανοιγόμενα.
• με χερούλια RotoLine και DecoLine.
• και για κουφώματα εξειδικευμένων

απαιτήσεων υψηλής ασφάλειας.
• χωρίς ηλεκτρική κίνηση και

ηλεκτρονικά κομμάτια.
• χωρίς τα συστήματα σταθεροποίησης

ή περιορισμού της κίνησης των
φύλλων.
• Τεχνικά κατασκευασμένο σύμφωνα

με τα διαγράμματα χρήσης και
οδηγιών τοποθέτησης της ROTO.
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