Roto NT určuje měřítka

Roto NT

10-ti letá záruka na správnou funkci

Okenní a dveřní technologie



Roto NT – měřítko kvality

Kvalita je naše nejvyšší nabídka
10-ti letá záruka na správnou funkci

Výsledkem zodpovědného přístupu
ke kvalitě našich výrobků je i délka
poskytované záruky.
Kování Roto NT určuje ve svém oboru měřítka a této skutečnosti jsme si
vědomi.
10-ti letou záruku na správnou funkci, kterou mohou využívat naši partneři, poskytujeme na základě dvou
předpokladů:
1. RotoSil Nano - jedinečná povrchová úprava
2. Systematická kontrola kvality
od vývoje až po výrobu

Povrchová úprava RotoSil Nano
nepodléhá korozi.
Okna jako finální výrobky nacházejí
uplatnění na celém světě a musí tak
odolávat nejrůznějším klimatickým
podmínkám.
Použití nejmodernějších technologií
včetně jedinečné povrchové úpravy
RotoSil Nano zajišťuje našim výrobkům výsadní postavení na trhu.

Nová generace povrchové úpravy
RotoSil Nano určuje měřítka celé
branži.
Povrchová úprava RotoSil Nano nabízí nejvyšší možnou ochranu povrchu, která je dnes k dispozici.
Použitím nanočástic se podařilo vytvořit povrch, který disponuje vedle optimální ochrany proti korozi
také jedinečnou samoregenerační
schopností.
Kvantový přechod v technice povrchové úpravy - u firmy Roto sériově
a bez navýšení ceny.

Povrchová ochrana realizovaná použitím
nanočástic má rozhodující vliv na kvalitu
uzavření povrchu vytvrzeným lakem
pasivní vrstva bez 6-mocného chrómu
+ nanočástice
zinková vrstva
základní materiál: ocel
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Každý jednotlivý díl NT
je výsledkem příkladného výrobního postupu
a zkušebních metod

Systémová kontrola kvality - od
myšlenky až po výrobu.

Pouze intenzivní kontrola vede ke
100% kvalitě.

Základní kámen pro nové měřítko
kvality je položen již ve fázi vývoje.
Trojrozměrné počítačové modely
umožňují již při zahájení konstrukce
simulování působení sil a vylučují
možné selhání dílu.
Prostřednictvím metod analýzy závad jsou simulovány veškeré konstrukční procesy.

Již při příchodu zboží dochází k prověřování vstupního materiálu, protože musí vyhovovat kvalitativním
požadavkům NT.
Vyhoví-li této kontrole, následují v
pravidelných odstupech další kontroly probíhající na mnoha pracovních operacích v běžné výrobě.
Každý díl je samozřejmě kontrolován
podle aktuálních norem a předpisů.
Kvalita NT vyžaduje denní provádění zkoušek odolnosti proti korozi, jejichž výsledky čtyřnásobně překračují hodnoty požadované normou.

20 000 cyklů sklopení a 30 000 cyklů otevření, kterým jsou při zkouškách podrobeny
nejdůležitější NT díly, zřetelně překračuje
předpisy aktuálních norem a směrnic.

Důvěru, kterou vkládáme do kvality
NT Vám tímto s jistotou rádi předáváme – se zárukou, která určuje měřítka.
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Záruka na správnou funkci kování
určuje směr

Nová generace povrchové úpravy
RotoSil Nano určuje měřítka kvality
celé branži.
Systematická kontrola s nejpřísnějšími požadavky na kontrolu bezpečně
stanoví, že každý díl NT odpovídá
našim nárokům na kvalitu.
Pouze tento příkladný management kvality nám dovoluje stanovit laťku udávající směr: 10-ti letá
záruka na správnou funkci kování
udělována našim partnerům.

1+1=10
Nová povrchová ochrana RotSil Nano
+ vysoká kvalita a kontrola = 10-ti letá
záruka na správnou funkci dílů NT.

10 Jahre Garantie
für das Roto NT Standardfenster
Garantiebedingungen und
Garantiefrist
Für einen Zeitraum von 10 Jahren
leistet Roto Garantie auf die RotoBeschlagteile für das Roto NT
Standardfenster, jedoch ausschließlich zugunsten von Fensterherstellern, die die Roto Beschlagteile
in die von ihnen produzierten Fenster eingebaut haben. Alle anderen
Personenkreise sind von der Garantie ausgeschlossen.
Die Garantie gilt nur für Beschlagteile, die ein von der Garantie
Begünstigter ab dem 1. Januar
2008 gekauft hat; maßgeblich ist
der Tag des Vertragsschlusses mit
seinem Verkäufer. Die Garantiefrist
von 10 Jahren beginnt mit dem Tag
des Kaufs.
Von der Garantie erfasst wird ausschließlich die Funktionsfähigkeit
der Beschlagteile. Dazu gehört kein
natürlicher Verschleiß, außerdem
keine Einbußen in Optik und Komfort, die zu keinem Funktionsverlust
führen.

Die Garantie wird nur unter folgenden Voraussetzungen gewährt: die
nachweislich fachgerechte Montage
gemäß der „Roto Einbauanleitung“
sowie die nachweisliche Wartung
gemäß den „Roto Wartungsanleitungen“. Voraussetzung ist ferner
die nachweislich sach- und bestimmungsgemäße Bedienung.
Ausgenommen von der Garantie
sind elektronische und magnetische
Bauteile. Ausgenommen von der
Garantie sind ferner Beschlagteile,
die in Durchgangstüren im öffentlichen oder gewerblichen Bereich
eingebaut sind oder die im Rahmen
von Industrieanwendungen genutzt werden. Ausgenommen sind
außerdem Beschädigungen, die auf
Einwirkungen Dritter zurückzuführen
sind.
Garantieansprüche
Im Garantiefall leistet Roto funktionell gleichwertigen Ersatz für
das defekte Beschlagteil, allerdings
ohne Lieferung und ohne Einbau.
Ansprüche auf Nachbesserung
und Schadensersatz sind ebenfalls
ausgeschlossen.

Die gesetzlichen Rechte des von
dieser Garantie Begünstigten gegenüber seinem Verkäufer werden
durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Das Roto NT Standardfenster
besteht aus:
• ein- und zweiflügeligen Rechteck-

fenstern mit Dreh- und DrehkippFlügeln
• in Holz-, Kunststoff- und Alu-Profilen
• mit den Bandseiten A, E5, K, R, V

und Designo
• mit Standard-, Stulpflügel-, Spreiz-

und Kantengetrieben
• mit RotoLine und DecoLine Griffen
• inkl. einbruchhemmender Fenster mit

ZnDG-/ Stahlschließstücken
• ohne elektrische Antriebe und elek-

tronische Bauteile
• ohne die Zubehörteile Falzschere und

Feststellschere
• technisch ausgeführt im Rahmen der

„Roto Anwendungsdiagramme und
Einbauanleitungen“
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