
Tecnologia para portas e janelas

Roto Solid C
Dobradiças ocultas para portas de alumínio
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FixClick 

simplific
a a 

montagem

De uma única fonte: Óptimo sistema de ferragens para superar todos os desafios

Roto Tilt&Turn | Sistema de ferragens oscilo batente para janelas e portas de varandas

Roto Sliding | Sistema de ferragens para janelas e portas de correr

Roto Door | Técnologia de ferragens  “tudo sobre portas”

Roto Equipment | Técnologia adicional para janelas e portas

Rotofer
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Tendência: Porta de alumínio 
Resposta: Roto Solid C

Os requisitos levantados nas portas de 
entrada modernas vão aumentando: 
Compõem o fecho estético da fachada e 
são o ponto de acesso ao lar. Mais e 
mais proprietários preferem grandes 
portas de alumínio pela sua aparência 
moderna e elegante e pela sua 
durabilidade. Para fazer frente às 
exigencias destes sistemas de portas, a  
Roto desenvolveu uma nova geração de 
dobradiças de portas especiais para 
perfis de alumínio: a dobradiça de 
porta Roto Solid C está escondida na 
porta e garante que até mesmo as 
portas pesadas se movem com 
facilidade e suavidade.

Roto Solid C

facilidade para 
portas pesadas



Eficiência

 A função FixClick reduz ao mínimo o esforço 
durante a fixação da folha 
 Ajuste de altura rápido e fácil com parafuso de 
ajuste central
 Uma ferramenta para fresar para a dobradiça e 
fechadura com o mínimo espaço de fresamento 
possível 
 Menor quantidade de peças graças à simetria 
esquerda/direita que reduz também os custos de 
logística e administração
 A embalagem independente da dobradiça da folha  
e dobradiça do aro reduz o tempo de montagem

Conforto

 Livre de manutenção graças à bucha 
autolubrificante
Limpeza simples graças ao seu mecanismo 
oculto
 Sem perdas de calor graças ao nivel de 
estanquicidade contínuo.

Design

 A posição oculta contribui para destacar o 
design da porta e fachada sem interromper o 
traçado das linhas
 Cores neutras preto e prata, adequado para 
todas as cores da porta
Aspecto sólido com contornos claros e 
esbeltos

Segurança

  Elevada segurança de montagem graças à função 
FixClick com um encaixe simples das dobradiça
Larga vida útil de 400.000 ciclos de abertura testada 
de acordo com a norma DIN EN 1191 
Classe máxima de duração certificada de acordo com 
a norma DIN EN 1935
 Resistência à corrosão classe 5 segundo a norma
DIN EN 1670
Possibilidade de aplicação em portas com segurança 
anti-roubo segundo a norma RC 2

Roto Solid C

A nova forma 
de montagem é 
agora"FixClick" 

Fixação com facilidade: função FixClick 

Basta fixar as cunhas de retenção na dobradiça do aro 
e, em seguida, simplesmente prenda a folha da porta 
nas dobradiças.

Dobradiça do aro

Dobradiça da folha

Elegante e oculta 

Suporta portas de vivendas e portas 
de entrada de abertura para o 
interior feitas em alumínio (até 140 
kg com três dobradiças) e fica 
escondido de forma discreta.

Prática e cómoda 

Um ângulo de abertura de até um máx 
de 110° garante o máximo de espaço 
possivel à entrada.

máx. 
110°

Módulo de ajuste de altura  
com parafuso fixador

o ajuste em altura apenas se
realiza num ponto da
dobradiça inferior da porta.
Regulação: 
Altura +4/–2 mm
Lado +/– 3 mm
precisão de aperto +/– 1,2 mm

Uma verdadeira inovação,
uma verdadeira janela
A Roto Solid C incorpora uma série de inovações que facilita a montagem 
de portas de alumínio pesadas. Um dos aspectos principais é a função 

FixClick desenhada especificamente. Em vez do pesado e arriscado 
parafuso, durante o acoplamento, agora é apenas um click e já está 
pronto. O único passo necessário é encaixar a porta às dobradiças 
previamente montadas. Uma autentica vantagem criada pela Roto. 



Roto Solid C

Pensada do 
início ao fim

Perfeição para todos e em 
todos os aspectos

A nova dobradiça de porta  Roto Solid 
C combina numerosas vantagens para 
fabricantes, revendedores, e 
consumidores finais. O seu 
desenvolvimento é baseado nas 
exigências de eficiência, segurança, 
design e conforto: permite uma 
mecanização e montagem em alguns 
passos simples. No dia-a-dia, 
convence pela sua aparência elegante, 
suavidade de movimentos e ausência 
de manutenção. Essas características 
resultam num produto perfeitamente 
adaptado às exigências do mercado 
que atende as mais diversas 
demandas.

kit de montagem disponível como acessório, composto por 
chave combinada, cunhas de retenção e segurança anti-
quebra, simplifica a montagem mesmo de portas pesadas.

O kit de montagem para uma montagem 
ainda mais fácil

Também nas imagens: video de montagem

Utilizar o código QR ou abrir o URL:  
http://videos.roto-frank.com/de/video/video/roto-solid-c/




