Obsługa i konserwacja

Roto NT

Jak sprawić, by okna działały
bezpiecznie i funkcjonalnie
przez dziesięciolecia

Technologia okien i drzwi

Konserwacja i obsługa okien z okuciami Roto NT

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.

Funkcje podstawowe okna

Zamykanie

Otwieranie

Uchylanie

Funkcje dodatkowe do wyboru*

Mikrowentylacja

Hamulec rozwarcia
sterowany klamką

Wielostopniowa
mikrowentylacja

Wielostopniowy
uchył

Nie obracać
klamką, gdy okno
jest otwarte

* W zależności od wyposażenia okna

Bezpieczeństwo
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.

Nie należy wkładać
żadnych przedmiotów pomiędzy skrzydło i ościeżnicę.

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.

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

Bezpieczeństwo

Systemy
zabezpieczeń
mechanicznych
do różnych klas
odporności antywyważeniowej okna

Bezpieczeństwo
Okucie Roto NT już w wersji
podstawowej zapewnia wysoki
poziom zabezpieczeń antywyważeniowych, efektywnie przeciwdziałających włamaniom. System ten
pozwala na indywidualne łączenie
w obwodzie okucia dodatkowych
mechanicznych i elektronicznych
elementów zabezpieczających.
Grzybkowe rolki ryglujące
w połączeniu z zaczepami antywyważeniowymi zapewniają wysoki poziom zabezpieczenia antywłamaniowego
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Twój specjalista w dziedzinie okien:

