
Okenske in vratne tehnologije

Roto NT postavlja merila
10 let garancije na funkcionalnost
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NT – Merilo za kakovost

10 let garancije na funkcionalnost
Kakovost je naša prva zapoved

V garancijskih storitvah podjetja
se odraža njegova zavest glede
kakovosti. Roto NT znova
postavlja merila – tega dejstva
se zavedamo vsi. S pomočjo
dveh predpostavk lahko sedaj
to edinstveno kakovostno
merilo svojim partnerjem
ponudimo v obliki 10-letne
garancije na funkcionalnost:

edinstvena
površinska obdelava.

od razvoja do
proizvodnje.

1. RotoSil Nano –

2. Sistematična kontrola
kakovosti

RotoSil Nano postavlja nove
zahteve po nekorozivnosti.

Okna, ki jih naši partnerji
prodajajo in vgrajujejo po celem
svetu morajo vzdržati v
najrazličnejših klimatskih
pogojih.

Z uporabo najmodernejših
tehnologij nova generacija
površinske obdelave RotoSil
Nano krepi naše globalne
zahteve za kakovost  in
postavlja svetovna merila –
v malodane vseh pogojih.

Nova generacija površinske
obdelave RotoSil Nano
postavlja merila v panogi.

Tehnologija površinske
obdelave RotoSil Nano nudi
najboljšo možno površinsko
zaščito. S pomočjo drobnih
Nano delcev nam je uspelo
ustvariti površino, ki poleg
optimalne protikorozijske
zaščite zagotavlja tudi
edinstveno sposobnost
samozdravljenja. Kvantni
preskok v tehniki površinske
obdelave – Roto ga nudi
serijsko in brez dodatnih
stroškov.

Tehnologija plastenja v Nano
področju odloča o kakovosti

Optično lakiranje,
Nano delci in pasivacija brez
kroma VI
Plast cinkanja
Osnovni material: jeklo
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Vsak posamezen element NT okovja
je porok za zgledne postopke v proizvodnji
in testiranju

Sistemska kontrola kakovosti
– od ideje do proizvodnje

Temeljni kamen za vsako novo
merilo kakovosti se postavi že v
razvojni fazi. Tridimenzionalni
računalniški modeli omogočajo
simulacijo delovanja sil in
izključujejo morebitne
pomanjkljivosti v delovanju
posameznega elementa že

. Z
metodami analize napak se
simulirajo celotni konstrukcijski
procesi.

v
konstrukcijskih pripravah

Samo z intenzivno kontrolo
lahko dosežemo 100%
kakovost

Že pri prejemu blaga
preverjamo, če surovine
izpolnjujejo kakovostne
zahteve, ki veljajo za NT okovje.
V kolikor uspešno prestanejo
vhodno kontrolo, sledijo v teku
proizvodnje v rednih presledkih
nadaljnje kontrole na številnih
delovnih mestih. Seveda se
vsak element testira skladno z
veljavnimi standardi in predpisi.
NT kakovost se vsakodnevno
preverja na korozijskih testih,
kjer veljavne predpise presega
tudi do štirikrat.

Z 20.000 cikli nagibanja in do 30.000
cikli vrtenja se najpomembnejši
elementi NT okovja testirajo daleč
nad obstoječimi standardi in
smernicami.

Zaupamo v NT kakovost in to
prepričanje z veseljem
prenašamo na vas – z
garancijami, ki postavljajo
merila.
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Garancija za funkcionalnost
naš smerokaz

Nova generacija površinske
zaščite RotoSil Nano postavlja
merila v panogi stavbnega
okovja. Sistematična kontrola
kakovosti z najzahtevnejšimi
merili testiranja zagotavlja, da
vsak posamezen element NT
okovja ustreza našim zahtevam
po kakovosti.

Le tovrstni managment
kakovosti nam omogoča
postavljanje merila, ki nakazuje
našo smer: 10-letna
funkcionalna garancija za naše
partnerje – to je naše merilo.

1+1 = 10

=
10-letna funkcionalna garancija za
elemente NT okovja

Nova tehnologija površinske
obdelave RotoSil Nano + najvišji
standardi kakovosti in preverjanja

Roto Frank AG
Okenske in vratne tehnologije

Stuttgarter Straße 145 -149
70711 Leinfelden-Echterdingen
Germany
Telefon +49 711 7598-0
Telefax +49 711 7598-253
info@roto-frank.com
www.roto-frank.com Ustvarjamo notranje vrednote

Roto ima na podro ju
certificiranja jasen status med
konkurenti v panogi. To velja
tako za metodologijo
certificiranja kot za njeno
prakti no uporabo. Korektnost
in u inkovitost celotnega
sistema je potrjena s strani
neodvisne ustanove TÜV-
Zertifizierung.
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