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FixClick: Εύκολη και γρήγορη 
τοποθέτηση. 
Τοποθετήστε τις σφήνες 
σταθεροποίησης στον μεντεσέ
της κάσας και απλά κρεμάτε το φύλλο 
στην κάσα.

Μεντεσές κάσας

Εξάρτημα καθ’ ύψος ρύθμισης
Η καθ’ ύψος ρύθμιση γίνεται από 
το ειδικό εξάρτημα που τοποθετεί-
ται στον κάτω μεντεσέ

Υψηλή αισθητική 
Τοποθετούνται μεταξύ του φύλλου και 
της κάσας και συνεπώς είναι μη ορατοί 
διασφαλίζοντας υψηλή αισθητική σε 
πόρτες με βάρος έως και 140 kg. 

Πρακτικό και εξυπηρετικό 
To άνοιγμα του φύλλου της πόρτας έως 
110° διασφαλίζει το μεγαλύτερο δυνατό 
χώρο για άνετη προσπέλαση.

max. 
110°

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Καθ’ ύψος: +4 / -2 mm
Πλευρική:   ±3 mm
Μέσα/Έξω: ±1.2 mm

Καινοτομία με αληθινά πλεονεκτήματα.
Οι μεντεσέδες Roto Solid C διαθέτουν μια πλειάδα καινοτόμων εφαρμογών 
που καθιστούν την τοποθέτηση πολύ εύκολη, άνετη και γρήγορη ακόμη και για 
πόρτες μεγάλου βάρους. Μία από τις καινοτόμες εφαρμογές είναι και η 
λειτουργία FixClick που σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε από την Roto. Ένα απλό 
click αρκεί για το κρέμασμα του φύλλου στην κάσα.
Και αυτό διότι απαιτείται μόνο μία απλή επαφή του φύλλου με την κάσα και τα 
δύο μέρη του μεντεσέ κουμπώνουν μεταξύ τους.

Μεντεσές φύλλου
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“FixClick” 
σημαίνει εύκολη 
και άνετη 
τοποθέτηση



Το σετ τοποθέτησης αποτελείται από τρία επιμέρους 
εργαλεία για την εύκολη, σωστή και άνετη τοποθέτηση
του φύλλου στην κάσα. 

Σετ τοποθέτησης για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση Δείτε το video τοποθέτησης

Σκανάρετε το QR code ή επισκεφθείτε το site:
http://videos.roto-frank.com/de/video/video/roto-solid-c/
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Σχεδιασμένος 
προσεκτικά από 
την αρχή ως το 
τέλος

Στην καθημερινή χρήση εντυπωσιάζει με
την υψηλή αισθητική και την άψογη
λειτουργία σε βάθος χρόνου που
εξασφαλίζει στις πόρτες.

Ο νέος μεντεσές Roto Solid C συνδυάζει

Τελειότητα στη λεπτομέρεια

πολλά πλεονεκτήματα τόσο για τους 
κατασκευαστές και τους τοποθετητές πορτών 
όσο και για τους τελικούς καταναλωτές.
Σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε με βάση τις
σύγχρονες απαιτήσεις για υψηλή αισθητική,
ασφάλεια και άψογη λειτουργία. 


