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Novo sistema de ferragem Oscilo Batente
Roto Frank, S.A.

web: www.roto-frank.com

ALU 540

ESQUEMA

Todos os tipos de abertura

O sistema Roto Alu 540 pode ser aplicado em todas as formas geométricas e em todos os tipos de abertura.

As folhas pesadas não são um problema técnico: o novo Alu 200Kg tem todas as soluções em Oscilo

batente, Abertura normal e para as fachadas de vidro blindado, até 300 Kg em abertura normal.

Descubra o novo Roto ALU da Roto Frank.
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para janelas e portas de alumínio.
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As principais vantagens 

- Todas as possibilidades de abertura numa e duas folhas com peso até 130Kg por folha.

(Oscilo-batente, abertura, basculante, abertura 2 folhas, oscilo-batente 2 folhas, sutada oscilo-batente, 

redondo com oscilo-batente...)

- Fácil, rápido e comodo com placas e fiel pré-montados e parafuso de aperto final.

- Um único kit oscilo-batente para 90 e 130 kg, reduzindo a quantidade de referências.

- Regulação fácil e comoda ( ajuste lateral e vertical na dobradiça inferior).

- As dobradiças não tem mão devido ao seu novo sistema reversível do fiel.

- Sistema de ponto de fecho da folha com Ø6 standard e Ø10 

para segurança até  WK3 y WK4. 

- Fácil aumentar os níveis de segurança até aos níveis 

 WK3 y WK4.

- Dentro da família ALU 540 está disponível o kit  

Oscilo-batente para 200 Kg e 300 Kg abertura normal.

- Sistema anti-levantamento com o ponto de fecho inf. lateral.

- Este mesmo ponto de fecho serve de bitola de posicionamen-

to para os pontos de fecho normais.        

Os sistemas de ferragem de alumínio Roto ALU combinam a técnica

mais moderna e evoluída com a máxima segurança e um design atra-

tivo.

Devido à utilização de materiais não corrosivos as ferragens Roto

ALU  tem uma grande durabilidade e oferecem uma alta resistência

técnica contra condições ambientais adversas.

A qualidade do produto acabado Roto ALU, garante uma solução

perfeita para todos os sistemas de janelas e portas de alumínio.

Compasso  Compasso de aço inox, com

regulação de pressão na folha, disponível 

em 2 medidas:

- 370 - 600 mm de largura.

- 600 - 1200 mm de largura. Possibilidade

de um segundo compasso até 1600mm.

Sistema de retenção para evitar golpes da folha.

Dobradiça sup. Dobradiça pré-montada, sem mão

com um sistema de fixação ao aro muito

mais rápido e comodo, fixa através de um para-

fuso na posição frontal.

Fiel de aço inox incluído.

Peso de 90 kg a 130kg por folha devido ao 

aperto frontal  da dobradiça superior a um re-

forço apertado no aro.

Dobradiça inferior aro / folha       O conjunto da

dobradiça não tem mão.

A dobradiça pré-montada permite um 

ajuste lateral de  +- 1 mm, e um ajuste 

em altura  de + 1,5 mm / - 1 mm. 

O pivot de basculação é fabricado em 

aço inox .

Limitador de abertura  A sua função é limitar a abertura

da folha evitando pancadas laterais.

Ventilação reduzida Com a mesma segurança de uma janela total-

mente fechada permite a circulação de ar.

Segurança com fecho Colocado na parte inferior da janela

oferece a possibilidade de bloquear a abertura, mantendo livre

a abertura oscilo-batente ( segurança em escolas, hospitais,

hotéis, quartos de crianças...). 

Clik de retenção Permite segurar a folha sem necessidade de um fecho.

Fecho de segurança  Possibilidade de alcançar altos níveis 

de segurança através do sistema de cogumelos

combinados com pontos de fecho especiais

(até WK3 e WK4 segundo a  norma DIN V ENV 1627 ff).

MANETE ROTOLINE

Possibilidade de utilizar 3 sistemas de cremone :

Cremone com garfo                                  Cremone com quadra  Cremone com quadra
sem espelho.

ALU 540

COM ROTO ACRESCENTA VALOR 

ALU 540

DETALHES
ALU 540

ACESSÓRIOS
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