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NT - A mértékadó minőség

10 év működési garancia
A minőség a legnagyobb ajánlatunk

A garancia hűen tükrözi egy vállalat
minőségtudatosságát. A Roto NT
mértékadó - erről a tényről meg
vagyunk győződve. Kétféle feltétel
is biztosítja, hogy ezt az egyedülálló
mértékadó minőséget, egy 10 éves
működési garancia vállalása mellett
tovább adjuk partnereinknek:
1. RotoSil Nano – egy egyedülálló
felület.
2. Szisztematikus minőségellenőrzés a fejlesztéstől a
gyártásig.

RotoSil Nano a támadhatatlan
felület.
A Roto partnereinek az ablakait
világszerte vásárolják és különböző
klímaviszonyok között kell helytállniuk.
A legmodernebb technológiák felhasználásával kifejlesztett egyedülálló, újgenerációs RotoSil Nano
felület ezeknek a követelményeknek
majdnem minden igényt kielégítően
eleget téve mértékadó minőséget
képvisel.

Az új RotoSil Nano felületgeneráció világszerte mértékadó
minőséget képvisel.
A RotoSil Nano felületkezelési eljárás a létező legfejlettebb felületvédelmet biztosítja. A nano
részecskék lehetővé teszik egy
olyan felület kialakítását, amely az
optimális korrózióvédelem mellett
bizonyos fokú regenerálódásra is
képes. Egy kvantumugrás a felületkezelésben, amely mértékadó a
piacon – csak a Roto-nál, szériaszerűen és felár nélkül.

A nano felületkezelési technológia
felismerhető a minőségről
Optikailag szép, homogén, lakkozott
felület
Nano részecske és króm VI mentes
passziválás
Cink bevonat
Alapanyag: acél



Garantáljuk az összes NT alkatrész
megfelelő gyártási- és
minőségellenőrzési eljárását

Minőségellenőrzés –
a fejlesztéstől a termelésig.

Csak a rendszeres ellenőrzés
garantálja a 100%-os minőséget.

Az új, mértékadó minőség alapja
már a tervezési fázisban le van fektetve. A háromdimenziós számítógépes modellezés lehetővé teszi az
alkatrészekre ható erők szimulálását
és ezzel kizárható a hibás alkatrészek gyártása. A „hiba mód & effektív analízis” segítségével az összes
gyártási folyamat szimulálható.

Már az anyagbeviteli oldalon ellenőrzik a nyersanyagot, hogy megfelel-e az NT-minőségi
követelményeinek. Amennyiben
megfelel ennek a vizsgálatnak, úgy
a termelés meghatározott szakaszaiban is folyamatosan ellenőrzik a
minőséget. Magától értetődő, hogy
az összes alkatrész megfelel az
érvényben lévő szabványoknak és
előírásoknak. Az NT-minőség napi
rendszerességgel korrózió ellenőrzésen esik át, amely a szabványi
előírásnál négyszeresen szigorúbb.

20.000 buktatási- és 30.000 nyitási
ciklusával a legfontosabb NT vasalatelemek
jelentősen meghaladják az érvényben lévő
szabványokat és előírásokat.

Mi bízunk az NT-minőségben és ezt
szívesen továbbadjuk Önnek –
mértékadás garanciával.



A működési garancia
mutatja az irányt

Az újgenerációs RotoSil Nano
felület az egész piacon mértékadó.
A szisztematikus minőségellenőrzés
és a szigorított vizsgálati követelmények biztosítják, hogy minden
egyes NT alkatrész megfelel a
minőségi elvárásainknak.

a Roto NT standard ablakra
A garancia feltételei és a
garancia időtartama
A Roto 10 éves időtartamra vállal
garanciát a Roto standard
ablakokhoz tartozó Roto vasalatelemekre, kizárólag ablakgyártók
számára, akik az eredeti Roto
vasalatelemeket építik be az
ablakba. Más személyek ezen
garancia hatálya alá nem tartoznak.
A garancia csak azokra a vasalatalkatrészekre vonatkozik, amelyeket a garanciára jogosult személy
vásárol 2008. január 1. után;
irányadó a szerződés dátuma. A
garancia 10 éves időtartama a
vásárlás napjával kezdődik.
A garancia kizárólag a vasalatalkatrészek működőképességére
vonatkozik. Ebbe nem tartoznak
bele a természetes kopás,
valamint az optikai és komfortbeli hibák, amelyek nem vezetnek
működésképtelenséghez.

A garancia csak a következő
feltételek teljesülése esetén
érvényesíthető: a vasalatok
szakszerű beszerelése, karbantartása igazolható módon a Roto
beépítési utasítása, illetve karbantartási utasítása szerint történt,
valamint a vasalatokat szakszerűen
és rendeltetésszerűen használták.

Ez a garancia nem korlátozza a
vevő törvény által biztosított jogait
a garancia érvényesítésére.

A garancia hatálya alá nem tartoznak az elektromos és mágneses
alkatrészek. A garancia hatálya
alá nem tartoznak továbbá azok a
vasalatalkatrészek, melyek
középületek ajtajaiba és ipari
ajtókba vannak beépítve, illetve
melyeknek ipari igénybevételeknek kell megfelelniük. A garancia
hatálya alá nem tartoznak azok a
meghibásodások melyek harmadik
személyre vezethetők vissza.

• Egy- és kétszárnyú téglalap alakú
nyíló- és bukó-nyíló ablak
• Fa-, műanyag- és alumínium
profilból készült ablak
• A, E5, K, R, V és Designo pántoldal

Garanciaigény

A Roto standard ablak a következő
vasalatelemekből áll:

• Standard-, szárnyperem-,
ellenirányú- és peremrúdzár
• RotoLine és DecoLine ablakkilincs
• Biztonsági ablak horganyöntvényilletve acél zárodarabokkal
• Elektromos hajtómű és elektromos
alkatrészek nélkül
• Horonyolló és rögzíthető olló nélkül
• Az ablak tokja megfelel a „Roto
alkalmazási diagramok és beépítési
útmutatók” előírásainak.

Garancia érvényesítése esetén
a Roto funkcionalitást tekintve
egyenértékű alkatrésszel ingyen
cseréli a hibás terméket, viszont
szállítási és beépítési költségeket
nem vállal. Nincs lehetőség
javítási- és kártalanítási igények
érvényesítésére.
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Csak ez a példás minőségirányítási menedzsment teszi lehetővé
a szabványokat meghaladó
garancia vállalását:
10 éves működési garancia – ez
valóban mértékadó.

10 éves garancia

1+1=10
Új RotoSil Nano felületkezelési technológia+
szigorú minőségi- és vizsgálati előírások =
10 éves működési garancia az NT
vasalatelemekre
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