
Roto NX: turvalisus, mugavus, disain 
Sinu kodus!

130 kg:

suured,  

soojapidavad 

ja turvalised 

aknad



Roto NX

Turvalisus 
Mugavus 
Disain

Suured, turvalised ja 
töökindlad aknad  
sulusega Roto NX

Suured klaasipinnad, põrandast laeni 

ulatuvad tugevad aknaraamid, mis 

toetuvad pea märkamatutele hingedele – 

selline on tänapäeva aknatrend.  

Tänu Roto NX sulustele võivad sellised 

aknad olla kuni 2,8 m kõrged ja kaaluda 

kuni 150 kg. 

Milleks nii suured ja rasked aknad?  

Üks põhjus selleks on soov efektiivselt 

ühendada sissemurdmist takistavad 

aknad suurte, kuid soojapidavate aken-

dega. Nii saab kodus nautida üheltpoolt 

päikesevalgust ja soojust, teisalt aga 

kaitsta end müra ja kutsumata külaliste 

eest.

Need eelised on Roto NX suluse  

puhul ühendatud muljetavaldava 

disainiga – tulemuseks on originaalsed, 

kenade hingede ja peidetud kruvidega 

aknad, mille käepideme ja hingede 

värvitoon on ühesugune. Turvalisus

Roto NX sulusega aknad on turvalised 

kasutaja jaoks, kuid suureks takistuseks 

kurjategijatele. Isegi kallutusasendis!



Disain

Modernsed aknad ülitäpselt teostatud 

detailidega: kena kujuga hingekatted ja 

pulbervärvitud hinged.

Mugavus

Mugav avamine, õhutamine ja rõduakna fikseerimine 

väljastpoolt. Roto NX pinnaviimistlus kaitseb korrosiooni 

eest ka keerukates kliimatingimustes.



Hinged

Standardlahendus hõlmab hingesid 
raamikaalule kuni 130 kg; erilahendus – 
kuni 150 kg.  
Suuremõõtmelised aknad? Roto NX  
sulusega pole see probleem ja kolme-
kordse klaaspaketiga jääb tuppa rohkem 
soojust.

Puurimiskaitse

Peidetud asetusega puurimiskaitse 
takistab juhtsulguri läbipuurimist ja 
suluse nihutamist.
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2 Lukustatav aknakäepide

Lukustatav aknakäepide takistab suluse 
jõuga nihutamist ja lahtiriivistamist 
väljastpoolt.

Turva-sulgurtapp

Karastatud terasest turvatapid 
hoolitsevad koos turvavastustega  
perfektse riivistuse eest.
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Sulgurtapi turvavastus

Tänu tugevatele kruvidele ja perfektsele 
sobitatavusele sulgurtappidega    
pakuvad turvavastused tõhusat kaitset 
sissemurdmise vastu.
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Toimivad Roto NX sulusekomponendid
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Sertifitseeritud turvaaken,  
ka kallutusasendis!

Roto NX TiltSafe turvavastustega on aknad ka kallutus- 
asendis sissemurdmist takistavad. Kolm turvavastust ja 
-tappi ning lukustatav käepide tagavad Roto NX sulusega 
aknale turvalisusklassi RC2. Seeläbi võib sissemurd- 
misriski kallutusasendis aknast unustada.   
Suur kallutusava laius 65 mm garanteerib värske õhu ja 
tasakaalustatud sisekliima!

Passiivse raami juhtsulgur Plus

Rõduuks koos uue passiivse raami juhtsulguriga Plus on 
sama turvaline nagu tavaaken. Ka avatud asendis ei ulatu 
avamiskang üle raami ja seda ei saa seeläbi vigastada. 
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Raam 

isegi kuni

150 kg



Lõõgastu parimates tingimustes

Roto NX kvaliteetsulused hoolitsevad akende maksimaalse kasutusmugavuse eest. 

Veendu mugavates lahendustes oma kodule: parem sisekliima tänu standardsuluses sisalduvale mikrotuulutile;  

rõduukse snepper, mis hoiab rõduust pärast väljastpoolt kinnitõmbamist suletud asendis või ühilduvus nn „targa 

maja“ süsteemidega. Aknaid saab hõlpsalt käsitseda, muretsemata nende tuule- ja külmakindluse pärast või selle 

pärast, kas kõik aknad said ikka korralikult suletud. Tänu sulusele Roto NX.



Mikrotuulutus igal DK-aknal

Igal Roto NX sulusega varustatud 

DK-aknal on mikrotuulutus juba  

standardlahenduses. See võimaldab 

varustada ruume värske õhuga ja  

hoolitseb tervisliku ning meeldiva 

sisekliima eest. Telli 45-kraadise  

fikseerimisnurgaga käepide  

mikrotuulutusasendi jaoks!

Targa maja valmidus

Roto NX sulusega aknaid saab ühildada 

nn „targa maja“ süsteemidega. Roto 

uus Com-Tec raadiosignaali andur saab 

aru, kas aken on suletud või lihtsalt kinni 

tõmmatud.   

Klaasipurunemisandur annab märku, 

kui akna kaudu üritatakse sisse murda. 

Seda ka siis, kui pererahvas pole kodus!

Rõduukse snepper 

Snepper võimaldab sulgeda rõduukse 

väljastpoolt ja hoida seda suletud  

asendis. Siis ei lähe tuba külmaks ja 

uks ei paisku tuuletõmbusega oota-

matult ja kontrollimatult lahti. Pärast 

väljumist piisab ukse kinnitõmbamisest 

mugava käepideme abil. 

Roto elektriline aknaajam  
E-Tec Drive 

Roto elektrilise aknaajamiga  

E-Tec Drive saab aknaid kallutada ja 

riivistada täisautomaatselt. Tugeva 

tuule või vihma korral sulgub aken 

automaatselt. Ka regulaarsed õhutus- 

intervallid on programmeeritavad.



Elegantsed aknahinged või hoopis selge joonega peithingedega aken? Valik pole lihtne!

Erinevates värvitoonides hingekatted

Rõduukse käepidemed

kreemjas-
valge

valge- 
alumiinium

hõbe-
hall

valge hall-
alumiinium

ooker-
pruun

mahagon- 
pruun

keskmine 
pronks

mustjas-
pruun

rohelineantratsiit-
hall

Ilu peitub detailides

Aknad peavad lisaks veatule toimimisele olema ka suurepärase välimusega ja püüdma pilku modernse disainiga. See-

tõttu hoolitseb Roto ka pisidetailide eest: kena kujuga hingekatted, hinnalise välimusega pulbervärvitud viimistlusega 

hinged ja peidetult asetsevad kruvid. Peale selle aitavad Roto NX sulused tänu oma suurele kandejõule luua kaasaeg-

seid, valgusküllaseid ruume koos muljetavaldavalt suurte akendega. 

valge titaan messing 
matt

looduslik 
hõbe

keskmine 
pronks

pronks

Naturalny srebrny Nowy srebrny

Tytan Mosiądz mat

Mosiądz połysk Oliwkowo-brązowy

Szarobrązowy

Brunatny 

Średni brąz Brąz

Biały

Kremowy

Suur valik erinevat värvitooni käepidemeid

uushõbe

musthallikas-
pruun

valge

looduslik hõbe

kreemjasvalge

titaan

uushõbe

messing
läikiv

hallikas-
pruun

keskmine 
pronks

mustjas-
pruun

messing
läikiv

pronks

oliivpruun





Roto NX sulus on vastupidav ja pika kasutus- 

eaga. Tänu spetsiaalsele viimistlustehnoloogiale 

on kuluvad pinnad kaetud korrosioonivastase 

kihiga. Sellega on tagatud suurepärased  

vastupidavus- ja kaitseomadused. Tänu kõikide 

osakomponentide heale vastupidavusele võivad 

sulused ja aknad toimida probleemivabalt üle 

mitmete põlvkondade.

Tugev lõppviimistluskiht

Kroom-VI-vabalt passiveeritud

Korrosioonikaitsesüsteem

Teras

Roto NX
Aknad mitmele  
põlvkonnale tänu 
Roto pinna- 
viimistlusele



Mugavus

Suurepärane kasutusmugavus vastavalt 

Sinu vajadustele.

Disain

Kena disain ja hoolikalt läbimõeldud 

detailid.

Turvalisus

Toimiv aken,  

mis on mugav, tihe ja turvaline.



Kõikidele nõudmistele vastavad sulusesüsteemid ühelt tarnijalt:

 Roto Tilt & Turn | Pöördkald-sulusesüsteem akendele ja rõduustele 

 Roto Sliding | Sulusesüsteemid suurtele lükandakendele ja -ustele

 Roto Door | Omavahel kokkusobivate komponentidega sulusetehnoloogia ustele

 Roto Equipment | Lisatarvikud akendele ja ustele
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Roto Frank
Fenster- und Türtechnologie GmbH

Wilhelm-Frank-Platz 1

70771 Leinfelden-Echterdingen

Deutschland

Telefon +49 711 7598 0

Telefax +49 711 7598 253

info @ roto-frank.com

www.roto-frank.com

Roto Frank akna- ja uksetehnoloogia

esindus Eestis:

Peterburi tee 81-512

11415 Tallinn

Telefon: +372 632 6980

info.ee@roto-frank.com

www.roto.ee


