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Produtos Com Valor Acrescentado

Produtos com valor acrescentado

Roto cria valor

Soluciones adaptadas a cada divisão

O interior das janelas e portas é tão
importante como o exterior em si. Só assim
se pode oferecer a mais alta segurança anti
roubo e o máximo conforto no
manuseamento. Estos valores só se
conseguem quando se aplica a tecnologia
inteligente da Roto Frank. Queremos
oferecer aos nossos clientes a melhor
tecnologia de ferragem para cada
necessidade, para cada cliente e para cada
preço. Para isto investimos em sistemas e
produtos.

Cada vez mais os clientes desejam janelas e
portas adaptadas às necessidades de cada
divisão. Aproveite esta oportunidade para se
destacar no mercado. A Roto permite-lhe criar
soluções para as janelas específicas em cada
divisão sem grandes esforços: ou seja a “janela
para o quarto da criança” a “janela para o
quarto” ou a “janela do salão”. Mediante a
integração de componentes de ferragem
especiais você pode oferecer um valor
acrescentado e orientado em benefício dos
seus clientes.

Deseja ampliar esta informação?
Visite a nossa web!
www.roto-frank.com

O número de componentes especiais é
diminuto o que lhe permitirá uma adaptação
fácil e rentável.

Sabia que...?
... Através das janelas pode-se chegar a
absorver quase 90% da energia solar que
aquece uma divisão?
... A escolha de um bom vidro pode ser até
60% de economia em custos de aquecimento
no inverno?
... O certificado energético para alugar e
vender a habitação é obrigatório a partir de 1
Dezembro 2013?
...Existe uma dezena de maneiras de
abrir uma janela e cada uma delas é
benéfica para cada tipo de espaço?

... Não adianta ter uma boa janela
equipada com um bom vidro e uma correcta
manutenção se os materiais do resto da
casa contem fissuras ou buracos por onde
pode entrar o frio?
...Sabia que para não perder calor é melhor
ventilar nas horas em que tem maior
incidência de sol na janela e durante um
máximo de 10 ou 15 minutos?
...É importante que uma janela não tenha
defeitos de instalação nas juntas para evitar
a falta de isolamento, a infiltração de água ou
problemas de condensação?

Deseja conhecer mais informação e
curiosidades do mundo Roto Frank?

Rotofer Lda.
Tecnologia para janelas e portas
Zona Industrial Quinta Nova L-A1
3105-295 Pelariga
Pombal
Portugal
Tel. +351 236 219 714
Fax +351 236 219 716
geral@rotofer.pt
www.rotofer.pt
Siga-nos nas redes sociais!
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