Obsługa i konserwacja
Środek na długowieczność

jak sprawić, by okna działały bezpiecznie
i funkcjonalnie przez dziesięciolecia

ROTO NT - OKUCIA DO OKIEN
KONSERWACJA I DOZÓR TECHNICZNY

Konserwacja

Twoje okno wyposażone jest w wysokiej jakości oryginalne okucia Roto NT. Oznacza to komfort
obsługi, niezawodność działania i trwałość okien na lata. Regularne smarowanie* (co najmniej raz
w roku) wszystkich istotnych z punktu widzenia funkcjonalności elementów okucia na skrzydle
i ościeżnicy zapewnia lekkie działanie okna i ochronę okucia przed przedwczesnym zużyciem. Ponadto należy regularnie sprawdzać stabilność połączeń śrubowych i niezwłocznie dokręcać poluzowane lub wymienić pęknięte wkręty.

* Należy stosować wyłącznie smar lub olej
maszynowy bez zawartości żywic i kwasów.

ROTO NT - OKUCIA DO OKIEN
OBSŁUGA I BEZPIECZEŃSTWO
UŻYTKOWANIA OKNA
Funkcje podstawowe

zamykanie

rozwieranie

uchylanie

Funkcje dodatkowe do wyboru*

mikrowentylacja 45°

wielostopniowa
mikrowentylacja 25°

wielostopniowy
uchył 45°

* W zależności od wyposażenia okna

Nie obracać klamką, gdy
okno jest otwarte

hamulec
rozwarcia w klamce
okien
okien
rozwierno-uchylnych
rozwiernych

Dla zachowania sprawności i niezawodności funkcji okna przez długie lata oraz zapewnienia
bezpieczeństwa użytkowania, należy bezwzględnie przestrzegać poniższych wskazówek.

Na skrzydło okna nie może
oddziaływać żadne inne
dodatkowe obciążenie.

Nie należy dociskać
skrzydła okna do ościeża.

W przypadku dostępu do okna
dzieci lub osób z zaburzeniami
umysłowymi należy zamontować
np. klamkę zamykaną na klucz lub
blokadę rozwarcia.

Podczas silnego wiatru
nie należy pozostawiać
otwartego okna.

Nie należy wkładać żadnych przedmiotów pomiędzy skrzydło i ościeżnicę

Uwaga! Zatrzaskujące się
skrzydło może prowadzić do
zranienia. Przy domykaniu
okna nie należy wkładać ręki
między skrzydło i ościeżnicę.

SYSTEM OKUĆ ROTO NT –
KONKRETNE KORZYŚCI DLA TWOICH OKIEN.
Grzybkowe rolki ryglujące typu V Regulacja,
ryglowanie i zabezpieczenie antywyważeniowe w jednym
elemencie. Roto oferuje wielofunkcyjny system ryglowania o wysokiej trwałości i maksymalnym bezpieczeństwie.
Różne pod względem funkcji zaczepy mają identyczne
punkty mocowania. Tym samym wymiana na inny zaczep
przebiega bez problemu nawet po zakończeniu montażu
okucia, odpowiednio do jednego z trzech rodzajów rolek
ryglujących: E, P lub V.

Mikrowentylacja. Skraplanie się pary wodnej i wilgoć

to poważny problem, dotyczący zbyt szczelnych okien.
Przez odpowiednio dobrane okucie, można temu skutecznie zaradzić. Zaczep do mikrowentylacji Roto NT to
element na ościeżnicy, który można zamontować również
na gotowym oknie – szybko i łatwo, bez użycia jakichkolwiek szablonów: wystarczy przykręcić go obok
zaczepu narożnika.

torowi uchyłu skrzydło okna zostaje stabilnie unieruchomione
w pozycji uchylnej. Zatrzaskujące się pod wpływem gwałtownego wiatru okna należą tym samym do przeszłości.

Możliwość przestawienia szerokości uchyłu ze 140 mm na 80 mm

Powłoka RotoSil. Cechą optyczną, wyróżniającą system
Roto NT jest jego kolor. Powłoka okuć RotoSil prezentuje
się w barwie matowego srebra
i gwarantuje zwiększoną ochronę
przed korozją dzięki zastosowaniu
specjalnej obróbki powłoki: cynkowania, chromianowania i dodatkowego lakierowania powierzchni
okucia.

Klamki i osłonki. Linia stylistyczna i kolor tworzą tu

harmonijną całość. Piękne pod względem kształtu klamki
rotoline umożliwiają bogactwo zestawień kolorystycznych
przez połączenia z osłonkami zawiasów w niezwykle
szerokiej gamie barw. Dzięki temu są wielce pożądanym
elementem dekoracyjnym w każdym oknie.

® Roto jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Rozwórka. Dzięki zintegrowanemu w rozwórce stabiliza-
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zaczep
standardowy

lofunkcyjny element: integracja funkcji blokady błędnego
położenia klamki i podnośnika skrzydła w jednym. Podnośnik umożliwia najeżdżanie skrzydła na ramę zawsze na tym
samym poziomie i zapobiega opadaniu okien po stronie
klamki. Blokada błędnego
położenia klamki natomiast
wyklucza błędy obsługi okna.
Wszystko to gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania
i trwałość okucia.

B&N / K Stan: maj 2005. Zastrzega się możliwość zmian.

zaczep
antywyważeniowy
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Blokada błędnego położenia klamki. Kolejny wie-

