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Heel blij met de Red Dot Design Award voor het raam “WECO 2C”: (van links naar rechts) Francesc Gimeno, Iciar 

de las Casas, één van de beide oprichtsters van WECO Windows, en Antonio Dominguez, distributieleider bij Roto 

en verantwoordelijk voor Spanje en  Portugal. Foto: © Red Dot
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 ■ Event Tijdens een feestelijk gala werden op 29 juni in Essen de begeerde Red Dot Awards 
voor uitzonderlijk design uitgereikt. Tot de winnaars behoorden het team van WECO Windows, 
dat voor het designraam “WECO 2C” – Roto Inside schreef hierover in de uitgave van maart – 
door een jury van 27 experts werd onderscheiden. Kort voor de prijsuitreiking ontmoette 
de redactie de uit Spanje gekomen Iciar de las Casas, oprichtster van de onderneming, en 
 Francesc Gimeno, Roto hoofd Zuid-Europa.

Red Dot Award 2015

Gefeliciteerd: WECO Windows wint 
 gerenommeerde designprijs

Eind maart werd ze in een persoonlijke brief 
door prof. dr. Peter Zec, initiator en CEO van de 
Red Dot Awards, geïnformeerd over de on-
derscheiding, aldus de oprichtster van WECO. 
“Red Dot is met afstand de bekendste design-
wedstrijd ter wereld en heeft ook in Spanje een 
groot aanzien. Deze award is een zeer bijzondere 
onderscheiding en het bevestigt dat we met de 
ontwikkeling van de ‘WECO 2C’ een belangrijke 
bijdrage aan de doorontwikkeling van het klas-
sieke hout-aluminiumraam hebben geleverd.” 

Eén onder duizenden
Francesc Gimeno, Roto hoofd Zuid-Europa, die 
met zijn team speciaal beslag voor het raam 
“WECO 2C” heeft ontwikkeld en tevens aan 
de prijsuitreiking in Essen deelnam, is net zo 
enthousiast. “Om u een idee te geven van de 
betekenis en het internationale aanzien van deze 

De uitreiking van de Red 

Dot Design Awards vond 

op 29 juni in het beroem-

de Aalto-theater in Essen 

plaats. Foto: © Red Dot

Het idee van het WECO raam is gebaseerd op transparantie en 

lichtheid: grote glasvlakken met een breedte tot zes meter die niet 

door profielen worden onderbroken. Van buiten zijn alleen het glas 

en het kozijn van kastanjehout te zien. Aluminiumvleugelprofielen 

en beslag zijn verdekt en met speciale lijm direct met het glas 

verbonden. De overdekkende glasranden aan de kamerzijde kunnen 

in elke gewenste kleur worden gecoat. Het raam met drievoudige 

beglazing voldoet aan de passief huis-standaard. Afhankelijk van de 

inbouwsituatie kunnen draai-, draaikiep- of schuivende varianten 

worden gerealiseerd en zelfs bij zeer grote vleugelvarianten is een 

maximaal bedieningscomfort gegarandeerd. Hiervoor zorgt onder 

andere speciaal beslag dat het architectenteam samen met de 

 technici van Roto in Montmeló heeft ontwikkeld.

award: dit jaar werden bijna 5.000 producten 
uit 56 landen ingezonden voor de wedstrijd. 
Inclusief designideeën van bekende merken als 
Apple, Samsung en Audi. Ik ben heel blij voor 
WECO en natuurlijk ook voor ons ontwikkelings-
team in Montmeló. Misschien kunnen we dit 
succes met onze volgende gezamenlijk ontwik-
kelde productideeën zelfs nog eens herhalen.”

Het feestelijke programma ‘s avonds bij de 
uitreiking sloot prima aan bij de goede stemming 
van de prijswinnaars: via het rode loper op weg 
naar de officiële prijsuitreiking in het beroemde 
Aalto-theater in Essen, waar zo'n 1.200 gasten 
de winnaars van de Red Dot Awards in het zon-
netje zetten. Aansluitend vond er een feestelijk 
uitgelaten “Designers’ Night” plaats in het Red 
Dot Design Museum.

Duitse designprijs voor Spaans raam
Hoe alles begon

 ■ Event De Red Dot Awards voor product-
design, die in Duitsland worden uitgereikt, 
behoren tot de meest gerenommeerde 
designprijzen ter wereld. Eén keer per jaar 
kiest een internationale vakjury uitmuntend 
vormgegeven producten in 31 categorieën. 

Eind januari 2015 werd een voorgemonteerd 
“WECO 2C” raam van Madrid naar Mülheim 

De beide oprichtsters van WECO Windows: 

(van links naar rechts) Rosario Chao en Iciar de 

las Casas

an der Ruhr getransporteerd om daar door 
circa veertig juryleden te worden beoordeeld. 

Achter het bedrijf WECO Windows, gevestigd 
in Majadahonda ten noordwesten van Madrid, 
staat een hele groep van ervaren architec-
ten. De beide oprichtsters Iciar de las Casas 
en Rosario Chao kenden elkaar van talloze 
 internationale projecten. “Wij  ontwierpen 

 eengezins- en meergezinswoningen en 
bijvoorbeeld openbare onderwijs- en cultuur-
gebouwen. In de loop der tijd hebben we onze 
eigen studio opgebouwd, waaruit het WECO 
Windows is ontstaan,” aldus Iciar de las Casas. 
Ga voor meer informatie over de Red Dot 
Award naar www.red-dot.de.
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Een gesprek met de voorzitter van de 

raad van bestuur van Roto Frank AG,  

Dr. Eckhard Keill

Desgevraagd

Roto Inside: U had onlangs weinig verheugende cijfers voor de 
pers, en dat na jaren van een aanhoudend positieve bedrijfs-
ontwikkeling – wanneer denkt u dat er weer reden voor een 
optimistische boodschap is bij de directie van Roto?

Dr. Keill: We hebben ons optimisme helemaal niet verloren; we 
zijn realisten bij Roto. Het was duidelijk dat economische pro-
blemen in een markt zo groot als die van Rusland ook gevolgen 
voor onze omzetten zouden hebben. Daarom heeft Roto kosten-
bewust gewerkt en een nog altijd acceptabel resultaat bereikt. 
Tegelijkertijd hebben de medewerkers in Rusland hun klanten 
geholpen zich in een moeilijke situatie te handhaven, en dat is 
een  opmerkelijke prestatie.

Roto Inside: Desondanks komt de teruglopende omzet in 
 Rusland duidelijk tot uitdrukking in het totale resultaat 
van Roto …

Dr. Keill: Dat is vanwege de marktpositie die Roto ondertussen in 
Rusland heeft verworven geen wonder. Marktleidende bedrijven 

hebben nu eenmaal meer te verliezen dan andere bedrijven … 
Vanwege het feit dat in veel andere landen wereldwijd bedrij-
ven en onderdelen van Roto Frank AG zijn gegroeid, konden de 
 verliezen in Rusland deels worden gecompenseerd.

Roto Inside: Onder welke omstandigheden trekt Roto zich 
eigenlijk uit een markt terug? 

Dr. Keill: Dergelijke omstandigheden wil ik me helemaal niet 
voorstellen. Voordat Roto in een land actief wordt, heeft er een 
 uitgebreide analyse plaatsgevonden. Wanneer we een eigen 
vestiging in een land opzetten, dan doen we dit alleen omdat we 
hebben besloten dat we een markt en een land niet meer willen 
verlaten. Roto beslist en investeert altijd met het oog op de lange 
termijn. Ons kapitaal bestaat uit bovengemiddeld duurzame rela-
ties met raamfabrikanten die zelf ook niet van vandaag op morgen 
een markt betreden of verlaten. Raam- en deurenfabrikanten 
hebben betrouwbare partners nodig die zich bij tegenwind niet 
stiekem weer uit de voeten maken.

Roto Inside: Geldt dat ook voor politieke tegenwind?

Dr. Keill: Tot dusver heeft geen enkele regering er bezwaar tegen 
gemaakt dat Roto in een land levert. Maar er zijn natuurlijk mark-
ten, bijvoorbeeld in Zuid-Amerika, waarbij importeren vanwege 
wettelijke regelingen administratieve moeite en invoerrechten 
kost. Roto is hierbij soms wat frustratiebestendiger en vasthou-
dender dan andere bedrijven, heb ik de indruk. Daarom zijn we 
ook heel succesvol in landen zoals Argentinië, terwijl andere 

bedrijven zich weer snel uit dergelijke landen hebben teruggetrok-
ken. Roto respecteert de omstandigheden en gebruiken in alle 
regio's van de wereld en we beschouwen het niet als onredelijk 
om ons aan te passen en volgens de regels van de betreffende 
markt te handelen.

Roto Inside: German made tolerantie?

Dr. Keill: German made tolerantie en grondigheid, dat zou je 
inderdaad kunnen zeggen. Ja, respect voor een andere mening 
en werkwijze behoort net zo goed tot het fundament van Roto 
als de bereidheid het betreden van nieuwe markten nauwgezet 
voor te bereiden. Het belangrijkste voor de klant is echter dat wij 
niet door de knieën zakken. Niet wanneer een markt krimpt en 
niet wanneer we de klant moeten helpen om door zware tijden 
te komen. Eén keer Roto, altijd Roto – we zien onszelf als een 
soort erkende immigranten in de landen waar we actief zijn. En 
net zoals erkende immigrant respecteer je de wetten van het 
nieuwe thuisland.

Roto Inside: Uw persoonlijke prognose voor de 
Russische markt?

Dr. Keill: Ik denk dat de bodem is bereikt. De sterke bedrijven 
in Rusland zullen weer succesvol zijn, zodat de afhankelijkheid 
van het land van de olieprijs op de lange termijn aanzienlijk kan 
verminderen. Roto Rusland zal hier in ieder geval een bijdrage aan 
leveren en daarmee de terugkeer naar stabiliteit op het Europese 
continent ondersteunen.

 ■ Nieuw bij Roto Met de introductie van 
het beslagsysteem Roto NT Designo in 2006 
 verrichtte Roto pionierswerk. Alle onderdelen 
van het systeem verdwijnen volledig in de 
 raamsponning. De realisatie van esthetisch 
veeleisende profielaanzichten met een vol-
ledig verdekt beslag is sindsdien niet meer 
aan grenzen gebonden. Inmiddels wordt de 
tweede, opnieuw verbeterde generatie van 
het draai-/draai-kiepbeslagsysteem Roto NT 
Designo geleverd, die zowel bij de raam- en 
raamdeurfabricage als bij de montage op de 
bouwplaats voordelen biedt.

Roto NT Designo 

Doorontwikkeling op een hoog niveau

“Roto was de eerste aanbieder van een volledig 
verdekt liggend beslagsysteem en daarom 
beschikken we nu over een zeer grote ervaring,” 
constateert Thomas Steiert, hoofd ontwikkeling 
raam- en deurtechnologie bij Roto in Leinfelden. 
De verbeteringen van de nieuwe generatie van 
het programma zijn een groot voordeel voor de 
raamfabrikant.

De nieuwe generatie Roto NT Designo on-
derscheidt zich met de bekende prestaties: 
 raamgewichten tot 150 kg, raamhoogtes 
tot 2.600 mm en grote openingshoeken van 

100º kunnen probleemloos worden gereali-
seerd. “De montage is voor de raamfabrikant 
vereenvoudigd: tot dusver moesten er nog 
 stiftboringen in de profielen worden gemaakt, 
maar deze stap komt bij de nieuwe generatie 
Roto NT Designo compleet te vervallen. Tevens 
kunnen de ramen nu eenvoudiger ter plaatse 
worden ingebouwd, omdat het inhangen van 
de vleugels in een paar stappen is voltooid. 
In combinatie met de comfortabele 3D-instel-
mogelijkheden in schaararm, hoekscharnier 
en hoeklager levert dit een bijzonder montage-
vriendelijk en veilig systeem op,” aldus Thomas 
Steiert. Roto NT Designo is nu al leverbaar 
voor meer dan negentig kunststof- en hout-
profielen. “Het profielportfolio dat van Roto NT 
Designo kan worden voorzien, zal in komen-
de maanden nog verder worden uitgebreid. 
Ons  ontwikkelingsteam werkt doorlopend aan 
de betreffende modificaties.”

Platformstrategie voor grotere flexibiliteit
Volgens Thomas Steiert wordt het brede toepas-
singsspectrum van de beslaginnovatie mogelijk 
gemaakt door het feit dat Roto consequent 
de platformstrategie volgt. “Het was ons doel 
om de het aantal losse onderdelen zo gering 

 mogelijk te houden. De individualisering van 
Roto NT Designo vindt pas helemaal aan het 
einde van het proces van toegevoegde waarde 
plaats, bij wijze van spreken bij de montage 
van de ramen en raamdeuren. Dit biedt ons als 
beslagfabrikant twee voordelen: we kunnen 
aanzienlijk sneller reageren op behoeften en 
wensen van de klant en we kunnen voor kleine-
re aantallen leveren.”

De nieuwe generatie Roto NT Designo is goed 
nieuws voor alle Roto partners: raamfabrikanten 

 &   Roto NT Designo voor houten ramen en -raamdeuren – interessan-
te informatie over inbouw, onderhoud en bediening vindt u hier: 
 
www.roto-frank.com/en/roto-nt-designo/timber/imo

 &   Roto NT Designo voor kunststoframen en -raamdeuren – inte-
ressante informatie over inbouw, onderhoud en bediening vindt 
u hier: 
 
www.roto-frank.com/en/roto-nt-designo/pvc/imo

Het beslagsysteem Roto NT Designo gold bij de marktintroductie in 2006 als een uitmuntende innovatie op het 

gebied van functie en design, omdat de onderdelen volledig in de raamsponning verdwijnen. Tegenwoordig levert 

een groot aantal raamfabrikanten ramen met Roto NT Designo, waarbij de esthetisch profielaanzichten architecten 

en opdrachtgevers bijzonder aanspreken.

“Alle potentieel dat we tijdens de continue doorontwikkeling van het program-

ma Roto NT Designo hebben herkend, kan met de nieuwe beslaggeneratie 

ten volle worden benut,” aldus Thomas Steiert, hoofd ontwikkeling raam- en 

 deurtechnologie bij Roto.

Met de nieuwe generatie 

van het volledig verdekte 

beslag zorgt Roto ervoor 

dat een beslaggarnituur van 

het programma Roto NT 

Designo snel aan verschil-

lende profielen kan worden 

aangepast. Het wisselen bij 

de ramenproductie tussen 

verschillende modellen 

wordt eenvoudiger en gaat 

dus sneller.

die reeds “verdekt liggend” produceren, kunnen 
het nieuwe beslag zonder enige modificatie 
gebruiken. En voor fabrikanten die tot dusver 
nog opliggende scharnierzijden gebruiken, 
maakt Roto de omschakeling eenvoudiger met 
het nieuwe programma Roto NT Designo.

Meer informatie over Roto NT Designo voor 
ramen en raamdeuren vindt u onder andere 
in de betreffende inbouw-, onderhoud- en 
bedieningshandleidingen.
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 ■ Kunststof “De Russische bouweconomie staat momen-
teel voor een grote uitdaging,” zegt directeur Alexander 
 Barinov, oprichter en eigenaar van het bedrijf Okna  Barinoff 
dat in Moskou is gevestigd. “Er moet verder worden ge-
bouwd, maar alle investeerders en opdrachtgevers zijn 
gedwongen zeer sterk op de kosten te letten. Ook een 
 raamfabrikant of -handelaar moet hiermee rekening hou-
den en we zijn ervan overtuigd dat we met Roto en het 
 programma Roto OK op de juiste weg zijn.”

Okna Barinoff, Rusland

Een tweede standbeen

In vergelijking met vorig jaar is de vraag van private opdracht-
gevers naar ramen in de eerste helft van 2015 met 35 procent 
 teruggelopen. “Daarom moeten we de toekomst van ons bedrijf, 
dat de laatste jaren sterk is gegroeid, door middel van een mo-
derne assortimentsuitbreiding veiligstellen,” aldus de 41-jarige 
 ondernemer, die al meer dan tien jaar ramen ontwikkelt en 
verkoopt. Natuurlijk geeft hij zelf de voorkeur aan hout-alumini-
umramen, bijvoorbeeld van het merk Okna Hobbit, en beslag 
van de programma's Roto NT en Roto Patio. “Maar we moeten 
er ons ook voor inzetten om mensen uit alle inkomensgroepen 
in  Rusland een kans te bieden om in een nieuwe woning met 
hoogwaardige ramen te wonen. Het is een moeilijke tijd en ie-
dereen moet bezuinigen – daarom mogen we niet uitsluitend 
vasthouden aan producten die slechts zeer weinig mensen zich 
kunnen veroorloven,” aldus Alexander Barinov. Hij voegt eraan toe: 
“Deze visie is klantvriendelijk.”

Kwaliteit voor een gunstige prijs
De afgestudeerde productietechnicus en koopman beschrijft 
zichzelf als kritisch wanneer het om de kwaliteit van compo-
nenten en materialen gaat. “Gunstig geprijsd moet en mag niet 
hetzelfde als slechte kwaliteit zijn. Het programma Roto OK is 
hier het beste bewijs voor. Slechts 35 onderdelen op voorraad 
zijn voldoende voor klassieke draai-kiepramen van kunststof met 
een raamgewicht tot 80 kg,” stelt hij verheugd en benadrukt: 
 “Kunststoframen die blijvend goed werken en sluiten en die we 
dus met een gerust hart kunnen verkopen.”

Het in tien jaar opgebouwde verkoop- en servicenetwerk van 
Okna Barinoff biedt hierbij precies de juiste ondersteuning voor 
commerciële en openbare investeerders, zodat ook prijsbewust 
bouwen tot goede resultaten kan leiden. ”Hierbij zijn we net zo 
betrokken als bij de begeleiding van private opdrachtgevers die 
elegante huizen met de beste ramen van kunststof of hout willen 
realiseren. En dit geldt ook voor Roto. Of het nu gaat om toepas-
singen van het programma Roto Patio of over projecten waarvoor 
we Roto OK aanbevelen – onze partner voor beslag zet zich altijd 
in dezelfde mate in. De mensen van Roto hebben dezelfde menta-
liteit en instelling als onze eigen met zorg gekozen medewerkers,” 
benadrukt Alexander Barinov.

Taken herkennen en aannemen
Ondanks de huidige conjuncturele problemen kijkt hij optimistisch 

Het programma Roto OK heeft Alexander Barinov overtuigd: 

 “Vleugels met een gewicht van 80 kg worden met dit beslag tot 

duurzame draai-kiepramen die perfect sluiten en een hoge functieze-

kerheid bieden. En dat voor een voordelige prijs. Goede ramen voor 

iedereen. Ik vind dat bij een democratie hoort. Zeker in economisch 

moeilijke tijden.” 

Aries, Polen

Een hart voor monumentenzorg

De bedrijfsnaam Aries is afgeleid van het 
Latijnse woord voor “ram”, het gemeenschappe-
lijke sterrenbeeld van eigenaar Edward Skał en 
zijn dochter Iwona. “Toen ik het bedrijf in april 
1992 oprichtte, schoot deze naam me al snel 
te binnen. Enerzijds heeft het een persoonlijke 
betekenis voor mij en mijn dochter, en anderzijds 
is de naam internationaal begrijpelijk,” herinnert 
Edward Skał zich. De afgestuurde ingenieur 
was voorheen vele jaren in een staatsbedrijf 
actief. In 1989 begon het echter te kriebelen bij 
de destijds 42 jaar oude Edward Skał: “Ik wilde 
in mijn werkzame leven nog eens iets volledig 
anders doen. Ik vond snel een baan als hoofd 
van de Poolse vestiging van een buitenlandse 
onderneming die houtproducten maakte, onder 
andere voor de bouw. In deze functie heb ik 
veel geleerd over het leiden van een bedrijf en 
daarmee de basis gelegd voor mijn definitieve 
stap naar onafhankelijkheid.”

Jaar na jaar groeien
Met een paar medewerkers begon Edward Skał 
in Łódź met de ontwikkeling en fabricage van 
ramen en deuren van hout – het materiaal dat 
hij heel goed kende. Zijn verkoop- en produc-
tietechnische ervaring betaalde zich uit en het 
jonge bedrijf groeide jaar na jaar. In 2004 maakte 
Aries een echte groeispurt door toen Polen bij 
de Europese Unie kwam. “Plotseling hadden 
we onbeperkt toegang tot de West-Europese 
markten en konden we technologieën gebrui-
ken die we eerder alleen kenden van raam- en 
machinebouwbeurzen. Dankzij de stimulerings-
programma's van de EU konden we in onze 
machinetechnologie investeren en een nieuw 
tijdperk binnentreden. Aanvullende subsidies die 
we kregen voor een ontwikkeling op basis van 

 ■ Hout  Aluminium Vader en dochter 
staan tegenwoordig samen aan het roer van 
de Poolse raam- en deurenfabrikant Aries: 
Edward Skał, die het bedrijf in 1992 opricht-
te, en zijn dochter Iwona hebben zich tot 
marktleidende specialisten ontwikkeld. Met 
veel liefde voor detail en nog meer deskun-
dige knowhow ontwikkelen ze ramen en 
deuren voor gebouwen die onder monumen-
tenzorg vallen en van buiten een historisch 
uiterlijk hebben, maar van binnen door 
moderne techniek overtuigen. Daarom wordt 
het bedrijf niet alleen in Polen gewaardeerd 
en gevraagd.

een patent, hielpen ons door de meest opwin-
dende fase in de geschiedenis van het bedrijf,” 
herinnert Edward Skał zich.

In 2012 moet de voormalige productielocatie van 
Aries wijken voor een groot wegenbouwproject 
in de regio. Edward Skał en zijn dochter Iwona 
hadden slechts vijf maanden om een geheel 
nieuwe fabriek op te bouwen. Momenteel wer-
ken er circa twintig vaklieden in de moderne 
fabriek, waar sinds kort niet alleen meer houten 
ramen en deuren worden geproduceerd, maar 
ook aluminium- en hout-aluminiumelementen. 
“Deze diversificatie is aangemoedigd door onze 
klanten in het Verenigd Koninkrijk, dat inmiddels 
naast Noorwegen en Dubai onze belangrijkste 
exportmarkt is. Engeland en Schotland zijn 
sterk gericht op aluminium en daarom wor-
den de ramen van Aries er natuurlijk in die 
uitvoering geleverd.” 

Speciale oplossingen voor gebouwen die 
onder monumentenzorg vallen
In de exportmarkten en op de thuismarkt, vooral 
in het midden van Polen rondom de steden Łódź 
en Warschau, wordt Aries gewaardeerd vanwe-
ge de competentie bij saneringsprojecten op het 
gebied van monumentenzorg. Het succes van 
Aries is daarom niet alleen gebaseerd op produc-
tiehoeveelheden, maar ook op de ontwikkeling 
van zeer individuele ramen en deuren volgens de 
wensen van de klant. “Onze speciale oplossin-
gen voor gebouwen die onder monumentenzorg 
vallen, maken ons uniek. De productie ervan 
heeft – ondanks moderne machines – nog altijd 
een relatief hoge arbeidsintensiteit. Wij produ-
ceren bijvoorbeeld speciale oplossingen met 
4 mm speling, zodat de kozijnbreedtes van de 
nieuwe ramen identiek zijn aan die van de oude 
constructies. Onze ruime ervaring op het gebied 
van monumentenzorg komt ons niet alleen hier-
bij van pas, maar ook bij de uitvoering van de 
stilistische details zoals historische ornamenten. 
We zorgen ervoor dat onze producten de esthe-
tiek en het oorspronkelijke karakter van oude 
ramen en deuren weerspiegelen. We kregen al 
vroeg de officiële goedkeuring van de Poolse 
monumentenzorginstanties, een bevestiging van 
onze deskundigheid.”

Wie het werk van het team van Iwona en 
 Edward Skał wil leren kennen, kan dit bijvoor-
beeld tijdens een bezoek in Warschau doen. 

Hier worden onder andere het koningsslot en 
het historische dominicanenklooster van Aries 
producten voorzien. Deze ramen en deuren be-
vatten veel techniek uit Leinfelden. “Wij werken 
sinds de oprichting van het bedrijf met Roto sa-
men en vrijwel al onze ramen en deuren worden 
van beslag en sloten van Roto voorzien. Naast 
de betrouwbare samenwerking en het waarde-
volle advies op het gebied van de productieorga-
nisatie helpt de goede naam van het merk Roto 
ons bij de verkoop van onze producten in het 
buitenland. Met name in het Verenigd Koninkrijk, 
waar we verschillende distributienetwerken, 
architecten en bouwondernemingen beleveren, 
is Roto zeer bekend en wordt het merk geasso-
cieerd met kwaliteit en betrouwbaarheid,” aldus 
Edward Skał.

Vloeiende generatiewisseling
Het ondernemingsconcept van Aries is al meer 
dan twee decennia succesvol en werd in 2014 
ook door de bond van Poolse raam- en deu-
renfabrikanten erkend, die de onderneming de 
belangrijke bedrijfsprijs “Adelaar van de Poolse 
raam- en deurenfabrikanten” verleende. De 
oprichter is heel blij dat de toekomst van het 
familiebedrijf is veiliggesteld: “De afgelopen 
jaren heeft mijn dochter al veel operatieve 
 leidinggevende taken overgenomen. Ze neemt 
nu geleidelijk de algehele bedrijfsleiding over. 
Een ontwikkeling die mij als ondernemer gerust-
stelt en die me als vader trots maakt.”

Edward Skał, oprichter van het Poolse raam- en 

deurspecialist Aries 

Edward Skał en zijn dochter Iwona hadden in 

2012 slechts vijf maanden voor de bouw van een 

nieuwe fabriek nadat duidelijk was geworden dat 

de bestaande productielocatie voor een groot 

wegenbouwproject moest wijken. Momenteel 

werken er zo'n twintig vaklieden in de moderne 

fabriek in Łódź.

Vanwege de specialisatie in de productie van spe-

ciale oplossingen voor bouwprojecten die onder 

monumentenzorg vallen, is in de productiehallen 

van Aries zowel moderne installatietechnologie als 

deskundig handwerk te vinden.

naar de toekomst: “Elke tijd heeft zijn eigen bijzondere uitdagin-
gen. Wanneer je er net als wij alles aan doet om op het juiste 
moment de ramen te bieden die gevraagd worden, dan heeft een 
bedrijf blijvend bestaansrecht – onafhankelijk van veranderingen 
die voortkomen uit politieke of economische ontwikkelingen.” 
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Houten ramen van Schillinger voor 
 imposante nieuwbouw 

Bisdom Rottenburg-Stuttgart

Het in vier jaar gesaneerde en verbouwde gebouw van het bisschoppelijke ordinariaat in 
 Rottenburg werd in juli 2013 ingewijd en betrokken. De nieuwbouw naar ontwerp van de 
architect prof. Arno Lederer vormt een harmonische aanvulling op de historische gebouwen 
van het ordinariaat.

In de gevel van het nieuwe kantoorgebouw werden 360 houten ramen ingebouwd die zijn voorzien 

van Roto NT Designo draai-kiepbeslag. Twee aangrenzende ramen werden telkens in een hoek van 

45° ten  opzichte van elkaar geplaatst; zo ontstond de optisch interessante “verspringende gevel”. 

De raamelementen zijn gemaakt van een combinatie van eiken en acacia en aan de buitenkant werd 

het  weerbestendige acaciahout toegepast. 

Ook het ingangsportaal van de nieuwbouw van bisschoppelijke ordinariaat is geleverd door Erich 

 Schillinger GmbH. De deurelementen zijn aan de buitenkant met koper bedekt.

 ■ Hout Slechts vijftig medewerkers werken in de traditierijke onderneming Erich Schillinger 
GmbH in Oberwolfach in het Duitse Baden. Op basis van de omvang van de projecten waar-
voor het familiebedrijf ramen, deuren en geveloplossingen van hout en hout-aluminium levert, 
lijkt de eigenaarsfamilie erin te zijn geslaagd een bijzonder efficiënte productie op te zetten. 
Tegelijkertijd lijkt er tussen het bedrijf en de vele bekende architecten een goed, betrouwbaar 
contact te bestaan, want de bouwelementen uit de productie van het bedrijf zijn in een groot 
aantal prestigeobjecten terug te vinden – zowel van de overheid als van grote investeerders in 
het zuiden van Duitsland. 

Erich Schillinger GmbH, Duitsland

Traditie ontmoet modern

“Deze indruk klopt – we richten ons inder-
daad bewust op de behoeften van innovatieve 
 architecten wanneer zij voor veeleisende op-
drachtgevers en de overheid bouwen,” bevestigt 
directeur Wilhelm Schillinger, die samen met 
zijn zuster Edith Chrobok de leiding heeft over 
het bedrijf dat hun grootvader in 1911 oprichtte. 
“Sinds 1980 hebben we ons volledig gespe-
cialiseerd in de productie van ramen, gevels, 
 veranda's en huisdeuren van hout en hout-alu-
minium. Sinds de jaren negentig beschikken 
we over een speciale vorm van raamfabricage 
 waarmee we zeer snel en flexibel ook grote 
opdrachten met een groot aantal speciale 
 oplossingen kunnen bedienen.” 

Studiereis zorgt voor ommekeer
Op uitnodiging van Roto bezocht hij in het kader 
van een studiereis naar Amerika begin jaren 
negentig de raamfabrikant Anderson, waar hij 
zich verwonderde over de sterk geautomati-
seerde fabricage. “Toen werden hier al 8.000 
ramen per dag geproduceerd, onder andere 
omdat er geen volledige kozijnen maar losse 
onderdelen werden gelakt. Omdat wij op dat 
moment dachten over een rationalisering van 
de oppervlaktebehandeling, vormde dit natuur-
lijk een geweldige inspiratie. Een lakinstallatie 
naar het voorbeeld van Anderson neemt minder 
plaats in beslag, maar de nieuwe methode 
vereiste echter wel een complete aanpassing 
van alle productieprocessen. Desondanks: zelfs 
mijn zeer kritische vader was enthousiast en 
moedigde mij aan om in deze richting verder 
te gaan.” En zo reisde  Wilhelm Schillinger 
drie maanden door half Europa om geschikte 
 machines te bekijken en te kiezen. In 1992 
was het zover: de volledig gemoderniseerde 

 productie werd in gebruik genomen. “Direct 
vanaf het begin konden we hiermee 15 tot 20 
procent op de  productiekosten van een raam 
besparen,”  herinnert Wilhelm Schillinger zich.

Meer productiviteit door nieuwe 
investeringen
In 2016 moet een nieuwe CNC-gestuurd 
 bewerkingscentrum voor de volgende produc-
tiviteitsstijging zorgen. “Vooral bij de bouw van 
huisdeuren, schuifdeuren en speciale oplos-
singen willen we de doorlooptijden duidelijk 
verkorten,” verklaart Wilhelm Schillinger. “Deze 
onderdelen ontwikkelen zich net zoals de gevel- 
en verandabouw uitstekend en ook hierbij willen 
we meer afstand van de concurrentie nemen.”

Het bedrijf Schillinger werd niet in de laat-
ste plaats favoriet van vele architecten door 
de keuze voor hoogwaardige materialen en 
 componenten. “We verwerken ondertussen 
hoofdzakelijk zilverden uit het Zwarte Woud, 
een zeer hoogwaardige lak en desgewenst in 
plaats van aluminium brons voor de weerschaal. 
Hiermee staan we voor duurzaam bouwen 
en natuurlijke materialen uit de regio. Tegelij-
kertijd voldoen we met de programma's Roto 
NT  Designo en Roto Patio aan wensen op 
het gebied van filigrane profielen met verdekt 
beslag en een zeer comfortabele bediening. 
Sinds dit jaar leggen we ons ook toe op de 
constructie van hout-aluminiumramen van de 
 veiligheidsklasse RC3 – een raam van 123 x 
150 cm heeft de test in het Roto ITC, het 
Internationale Technologie Center in Leinfelden, 
al met succes doorstaan. Daarom komen we nu 
ook met een stolpdeur met bovenlicht. Bin-
nenkort kunnen we dus compleet assortiment 

bijzonder inbraakveilige draai-kiepramen en 
-raamdeuren in hout-aluminium aanbieden.”

Met Roto op weg naar hout-aluminiumramen 
van de veiligheidsklasse RC3
De ervaren raamfabrikant was zelf verbaasd dat 
dit mogelijk is: “Ik was erbij toen de tester in het 
Roto ITC in Leinfelden met ons raam aan de slag 

ging. Je begint je dan af te vragen of een raam 
is opgewassen tegen dergelijke aanvallen. Ons 
raam heeft de test echter doorstaan, ook omdat 
we sinds twee jaar gebruikmaken van een lijm-
techniek die niet alleen met een blik op de cijfers 
de moeite waarde is, maar tevens een grote 
inbraakbeveiliging biedt.” Wilhelm  Schillinger 
wil ook in de toekomst graag gebruikmaken 

Edith Chrobok en Wilhelm Schillinger geven leiding aan het bedrijf dat in 1911 door hun grootvader werd op-

gericht. Sinds 1980 worden er uitsluitend ramen, gevels, huis- en schuifdeuren en veranda's van hout en 

hout-aluminium geproduceerd. 
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Houten ramen voor een passief huis

Op 1 december 2014 vond de officiële opening plaats van een nieuw lesgebouw van de 
hogeschool voor toegepaste wetenschap in Offenburg. De nieuwbouw van vijf verdiepin-
gen biedt een oppervlakte van circa 2.500 vierkante meter voor leslokalen, collegezalen en 
kantoorruimte. Het gebouw voldoet aan de passief huis-standaard. Dit wordt bereikt dankzij 
de energetische kwaliteit van de gebouwomhulling, door hoge interne thermische opslag-
massa, moderne installatietechniek met zeer efficiënte ventilatievoorzieningen en een vrijwel 
CO2-neutraal koeling via een bronwaterinstallatie. De moderne houten raamelementen zijn 
afkomstig van Erich Schillinger GmbH.

Hogeschool Offenburg

Voor de nieuwbouw voor de hogeschool Offenburg werden in de fabriek van Erich Schillinger GmbH in 

Oberwolfach in het Duitse Baden 160 gevelelementen gemaakt. Deze voldoen aan de passief huis-stan-

daard en zijn gemaakt van zilverden uit het Zwarte Woud. Aan de buitenkant werd het kozijn volledig 

voorzien van warmte-isolatie. Alle zichtbare delen zijn met aluminium afgedekt.

De elementen bestaan uit een valveilige vaste beglazing en ernaast geplaatste ventilatie-klapelement, dat 

van Roto NT Designo is voorzien.

Hout-aluminiumramen voor moderne, 
 lichte ruimtes

Een groot aantal van de 390 scholieren van de Salier-Gemeinschaftsschule Waiblingen bezoekt 
na het onderwijs de bijbehorende dagopvang, die sinds 2013 in een nieuw gebouw van bijna 
2 miljoen euro is ondergebracht. Erich Schillinger GmbH leverde de markante hout-aluminiu-
melementen die het karakter van de gevel bepalen. De gebouw ziet er echter niet alleen mooi 
uit, maar is ook optimaal aangepast aan de behoeften van de leerlingen. 

Dagopvang van de Salier-Gemeinschaftsschule Waiblingen

Erich Schillinger GmbH produceerde moderne hout-aluminiumelementen voor deze nieuwbouw op 

het terrein van de Salier-Gemeinschaftsschule in Waiblingen. De geelgroen geanodiseerde  schalen 

accentueren de openingselementen van de gevel. Deze bestaan uit draaideuren en erboven 

geplaatste kiepelementen. 

Ook bij de bouw van deze elementen koos Erich Schillinger GmbH voor zilverden uit het Zwarte Woud.

van de diensten van het Roto ITC: “We worden 
hier ook heel snel geholpen wanneer we voor 
een speciale oplossing een testcertificaat willen 
of moeten overleggen. Dat maakt ons flexibel 
en geloofwaardig.”

De enthousiaste fotograaf Wilhelm  Schillinger 
maakt vooral reclame voor het familiebedrijf met 

aantrekkelijke fotoboeken, waarin hij de ont-
werpen van gevels, ramen of  huisdeuren toont. 
“Dit spreekt met name architecten veel meer 
aan dan wanneer we op klassieke wijze adver-
teren voor serieramen.” Het bedrijf Schillinger 
levert hoogwaardige bouwelementen van hout 
in het gebied tussen het Zwarte Woud, Frankfurt 
en München en tot aan de  Zwitserse grens. 

De plaatsing wordt uitgevoerd door eigen 
monteurs of door  geselecteerde montage-
ondernemingen waarmee de  Schillingers 
al lang samenwerken. “Ook deze bedrijven 
moeten over een grote expertise beschikken, 
want standaardramen plaatsen ze voor ons 
maar zelden.” Om ter plaatse tijd te besparen 
en de montage te  vereenvoudigen, worden 

de meeste  gevelelementen in de fabriek 
Oberwolfach voorgemonteerd. Op de bouw-
plaats worden er  kranen en veel technische 
ondersteuning ingezet.

De juiste partner voor individualisten
Blijft er bij zoveel grote projecten nog tijd 
voor private opdrachtgevers uit de regio het 



6 | 

Roto Inside | 11.2015

Tien jaar lang werden er verschillende concepten voor de modernisering overwogen 
en twee jaar verstreken voor de uiteindelijk besloten nieuwbouw van het zogenoemde 
Hospitalhof in Stuttgart. Op 27 april 2014 werd het gebouw dat op buitengewone wijze 
oud en nieuwe verbindt in gebruik genomen. Erich Schillinger GmbH leverde houten 
ramen in vele individuelen vormen. 

Een centrum voor opleiding, ontmoeting en cultuur 

Het nieuwe Hospitalhof in Stuttgart

Op internet is een interessant boek te vinden dat ter gelegenheid van de opening van het 
Hospitalhof is uitgegeven. Het boek bevat interessante informatie over het concept van het 
bouwproject en de realisatie ervan, maar ook over de geschiedenis van het  Hospitalhof die 
teruggaat tot het midden van de 15e eeuw:  
http://www.hospitalhof.de/ueber-uns/architekturkonzept/.

In de Tweede Wereldoorlog werden het klooster en vrijwel alle omliggende gebouwen volledig 
verwoest. Het koor van de kerk werd opnieuw opgebouwd, maar de zuidelijke muur van het 
langschip bleef als ruïne en gedenkteken staan. Op de fundamenten van het klooster ontstond 
een bestuur- en ontmoetingscentrum van de evangelische kerk, waarvoor in 2013 en 2014 
een buitengewoon gebouwencomplex naar ontwerp van de architecten Lederer  Ragnarsdóttir 
Oei werd gerealiseerd. Het complex en de plattegrond herinneren aan het oorspronkelijke 
 middeleeuwse kloostercomplex.

De hoofdgevels van de nieuwe gebouwen aan het Hospitalhof in Stuttgart werden voorzien van 290 

draai-kiepraamelementen met Roto NT Designo. De hout-aluminiumramen zijn in eiken uitgevoerd. In 

een kozijn in kapiteelvorm is de zonwering geïntegreerd. Een historische kerkmuur met middeleeuwse 

 boogramen sluit direct aan de nieuwbouw aan en beschermt het aantrekkelijke binnenhof.

Elk jaar bezoeken duizenden mensen de 

circa 350 presentaties, seminars, kunst-

tentoonstellingen, concerten en pastorale 

 gespreksgroepen in het opleidingscentrum. 

Erich Schillinger GmbH produceerde talloze 

raamelementen in speciale vormen zoals de 

hierboven afgebeelde driehoekramen. 

Deze ronde ramen kunnen bijzonder worden 

verduisterd: twee klapbare houten luiken zijn 

aan een draaistang in het midden van het 

raam bevestigd.

 ■ Hout “Wijn en cultuur in het oudste wijnstadje van Duitsland” – dat is de reclame-
slogan van de kleine gemeente Neumagen-Dhron, schilderachtig gelegen in het Moezeldal 
in het uiterste zuidwesten van Duitsland. Eigenlijk wijn, cultuur en “houten ramen”, voor 
mensen die Schreinerei Metzdorf in het plaatsje kennen. De oprichter van de onderne-
ming werkt hier al namelijk meer dan vijf decennia met hout en beschouwt dit als een 
 persoonlijke roeping. 

Schreinerei Metzdorf, Duitsland

Wanneer het werk een roeping wordt

In 1952 richtte Matthias Metzdorf zijn ei-
gen timmerbedrijf op. Sindsdien heeft hij 
het  bedrijf steeds verder uitgebreid tot een 
 imposant ambachtsbedrijf. Tegenwoordig 
produceren twaalf medewerkers onder leiding 
van zijn zoon Karl-Josef Metzdorf onder ande-
re circa 4.000 hout- en hout-aluminiumramen 
en 800 huisdeuren per jaar. Ook de werkdag 
van bedrijfsoprichter Matthias Metzdorf 
 begint nog elke dag om 7.30 uur precies. 

Op 13 juni van dit jaar werd hij 93e verjaar-
dag, maar van pensioen wil de waarschijnlijk 
oudste nog actieve timmerman in Duitsland 
niets weten. “Dit werk heeft meer dan een 
halve eeuw in het levensonderhoud van mij 
en mijn gezin voorzien, en ik heb al meer dan 
een halve eeuw plezier in mijn werk. Waarom 
zou ik er dan mee stoppen?” vraagt de am-
bachtsman aan de verbaasde bezoekers van 
de werkplaats.

93 jaar jong
Oud worden in uitstekende gezondheid – een 
wens van velen, maar slechts weinig mensen 
koppelen dit aan het idee om het werkzame 
 leven gewoon voort te zetten. Misschien vormt 
de vaste dagindeling echter de basis voor de 
robuuste gezondheid en geestelijke fitheid van 
Matthias Metzdorf. Op elke dag van de week 
houdt hij zich minutieus aan zijn gewoontes: 
om 7.30 uur beginnen met werken, om 10 uur 
een kwartier ontbijtpauze en het dagelijkse 

De oudste nog actieve gediplomeerde schrijn-

werker van Duitsland: Matthias Metzdorf richtte 

in 1952 in de kleine plaats Neumagen-Dhron aan 

de Moezel een houtverwerkend bedrijf op, dat 

vanaf het begin ramen met Roto beslag produ-

ceerde. Tot op de dag van vandaag werkt net als 

de andere teamleden met alle machines.

Vader en zoon: Matthias Metzdorf en Karl-Josef Metzdorf werken dagelijks samen in de 

gezamenlijke werkplaats.

Onlangs bracht Christoph Wagner, mede-

werker regionale verkoop van Roto, in plaats 

van een dergelijke onderscheiding echter de 

 welgemeende dank over met groot respect 

voor het  levenswerk van Matthias Metzdorf. 

Roto overhandigde de trotse ambachtsman een 

 aandenken in de vorm van een speciaal voor 

hem gemaakt fotoboek.

 Zwarte Woud? “Zeker,” zegt Wilhelm  Schillinger 
tevreden. “Wij zetten ons heel graag in voor 
een serreproject of mooie ramen voor een 
particuliere woning. Meestal is de planning 
van deze opdrachten sowieso iets meer 
ontspannen.  Jaarlijks bouwen we gemiddeld 
zo'n dertig veranda's in een cirkel van circa 
100 kilometer. We zijn altijd succesvol op 

 plaatsen waar onze  planningspecialisten kunnen 
tonen wat ze  allemaal kunnen. Dat geldt net 
zo goed voor  private opdrachtgevers als voor 
onze vaste  klanten bij de architecten. De klant 
komt altijd naar  Schillinger wanneer hij iets 
bijzonders zoekt.”

appeltje eten en van 12 uur tot exact 13 uur 
middagpauze. Niemand in het bedrijf kan zich 
herinneren dat zijn pauze ooit langer was. 
Om 17.30 uur neemt Matthias Metzdorf even 
een korte pauze, die hij vaak gebruikt om in de 
groentetuin te werken, voordat hij vervolgens 
weer tot 20.30 uur aan de slag gaat. 

Om misverstanden te voorkomen: 
 Matthias Metzdorf geeft niet alleen slimme 
adviezen. De gediplomeerd schrijnwerker 
voert nog steeds alle machinewerkzaamhe-
den, bijvoorbeeld bij de voorproductie van 
ramen, zelf uit. Niet zelden draagt hij hierbij 
overigens een poloshirt of een pet met het 
logo van Roto. Sinds de oprichting van het 
bedrijf mag Roto zich namelijk partner van 
Schreinerei Metzdorf noemen.

“Wanneer de vakvereniging een diamanten 
certificaat zou uitgeven, dan zou mijn va-
der dit verdienen,” zegt zijn zoon Karl-Josef 
Metzdorf terecht. Onlangs bracht Christoph 
Wagner,  medewerker regionale verkoop 
van Roto, in plaats van een dergelijke onder-
scheiding echter de welgemeende dank over 
met groot respect voor het levenswerk van 
 Matthias Metzdorf. Roto overhandigde de trot-
se ambachtsman een aandenken in de vorm 
van een speciaal voor hem gemaakt fotoboek. 
 Uiteraard liet Matthias Metzdorf zich ook voor 
het bekijken van dit persoonlijke cadeau maar 
kort van het werk houden …
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 ■ Event Sommige dingen blijven in 2016 zoals ze altijd waren bij Roto en op de  FENSTERBAU FRONTALE. Maar er zijn ook 
veel nieuwe en inspirerende dingen, benadrukt marketing manager Udo Pauly in  gesprek met Roto Inside. “Onze klanten 
waarderen de stabiliteit waar Roto voor staat. Daar houden we in Neurenberg natuurlijk ook rekening mee,” verklaart hij. 
 Tegelijkertijd toont Roto onder het motto ‘stabiliteit verbindt’ dat elke raamfabrikant met Roto als partner iets nieuws kan 
proberen en een zekere toekomst tegemoet kan zien, ongeacht om welke projecten het gaat. “Onze klanten bouwen met Roto 
ramen en deuren voor alle soorten gebouwen. En dat is in Neurenberg te zien. De beursstand van Roto van 2016 weerspiegelt 
met een veelzijdig gebouwencomplex met een urbaan karakter de wereld van de klanten van Roto,” aldus Udo Pauly over het 
concept van de beursstand op de FENSTERBAU  FRONTALE 2016. 

FENSTERBAU FRONTALE 2016

Stabiliteit verbindt – welkom bij Roto!

Stabiliteit verbindt – innovaties bereiden de weg naar succes 
in de toekomst. Maar hoe ontwikkelt de markt zich en welke 
beslagtechnologie wordt er morgen gevraagd? In 2014 besprak 
Roto dit in Neurenberg intensief met raamfabrikanten. Een daar 
gepresenteerd productidee, het beslag Roto Patio Inowa voor 
zeer goed sluitende schuifdeuren, werd hierna in projecten over 
de gehele wereld geïntegreerd. Of het nu gaat om fabrikanten van 
aluminium-, kunststof- of houten ramen: deze Roto innovatie is in 
de praktijk genomen en is op de  FENSTERBAU FRONTALE 2016 
in combinatie met alle profielmaterialen te zien.

Samen innovatief 
“Het was een geweldige ervaring – van de conceptstudie in 
Neurenberg tot een gewilde innovatie bij allerlei raamfabrikanten 
in allerlei verschillende markten,” zegt Udo Pauly en benadrukt 
dat er ook op de FENSTERBAU FRONTALE 2016 in het “Haus 
der Ideen”  onderzoeken naar belangrijke ontwikkelingstrends in 
de branche te zien zullen zijn. “Wij kijken ernaar uit om deze met 
onze klanten te bespreken,” zegt hij. “Stabiliteit verbindt – dit 
motto geldt ook voor de komende beurs omdat stabiele relaties 

Beslagtechnologie van Roto in ramen voor alle soorten gebouwen – de 

beursstand op de FENSTERBAU  FRONTALE 2016 weerspiegelt met een 

veelzijdig gebouwencomplex met een urbaan karakter de wereld van de 

klanten van Roto. Onder het motto “Stabiliteit verbindt” zijn product-

ontwikkelingen te zien die raam- en deurenfabrikanten samen met Roto 

hebben verwezenlijkt, maar ook opvallende praktijkvoorbeelden van het 

werken met de marketingtools voor de campagne “Roto Quadro Safe”. 

 ■ Kunststof “Wij profileren ons als Argentijnse raamfabrikant van hoogwaardige kunststoframen naar Europees voor-
beeld. En dat met veel succes.” Pablo Zaratiegui, die de  positionering van het bedrijf Ventex op markante wijze samenvat, 
heeft samen met zijn broers Diego en Andrés de leiding over een kleine, zeer moderne ramenfabriek in de buurt van Buenos 
Aires. In 1993 richtten ze samen met hun vader het bedrijf Metales La Plata SRL op, dat in 1998 met de productie van kunst-
stoframen begon. Sinds 2008 onderhoudt de ondernemersfamilie nauwe contacten met Roto. “Sindsdien is er een in elk 
 opzicht excellente samenwerking ontstaan, één van de redenen waarom we tegenwoordig over een sterk geautomatiseerde, 
zeer moderne productie  beschikken,” zegt Pablo Zaratiegui. 

Ventex, Argentinië

Europese ramen voor een dynamische markt

Roto medewerkers adviseerden met plezier de Grupo MLP SRL, 
het bedrijf dat Metales La Plata SRL opvolgde, bij het structureren 
van de productie voor kunststoframen van het merk Ventex. “Roto 
heeft ons geholpen om de nieuwste Duitse machines in een 
efficiënt productieproces te integreren,” herinnert Pablo Zaratiegui 
zich. Het resultaat: met slechts dertien productiemedewerkers 
produceert de Grupo MLP SRL momenteel 10.000 ramen en 
raamdeuren per jaar, waaronder circa 60 procent schuiframen en 
-deuren en 40 procent draaivleugelramen en -raamdeuren.

Snelle groei met een verbeterde distributie
Het distributieteam van Ventex zelf houdt zich bezig met de dis-
tributie in de regio La Plata en de nabijgelegen metropool Buenos 
Aires. Drie onlangs opgerichte verkoopkantoren in Buenos Aires, 
Neuquén en Mendoza plus een netwerk van onafhankelijke 
handelsvertegenwoordigers moeten voor extra omzet zorgen. 

“De vraag naar kunststoframen neemt in Argentinië steeds verder 
toe en ondanks het feit dat er zo'n 200 fabrikanten in het land zijn, 
kan er aan de huidige vraag al niet worden voldaan,” geeft Pablo 
Zaratiegui antwoord op de vraag waarom de ondernemersfamilie 
zich nu al op nieuwe, zeer aanzienlijke investering voorbereid. 

“Momenteel zijn slechts 5 procent van alle verkochte ramen van 
kunststof, maar alle experts zijn het er over eens: binnen tien jaar 
zal dit aandeel zeker 15 of 20 procent bedragen. Daarom bouwen 
we in onze fabriek een tweede bewerkingscentrum waarmee de 
capaciteiten te verhogen naar 120 elementen in acht werkuren. 
Tegelijkertijd stelt de nieuwe machine ons in staat ook vouw- en 
hefschuifdeuren naar Europees voorbeeld te produceren. Met 
deze uitbreiding van ons assortiment presenteren wij ons als 
een zeer aantrekkelijke partner voor planners en handelaren in 
het land. Wij denken dat Ventex zich ook in de toekomst altijd 

Sinds 1998 produceert de huidige onderneming Grupo MLP SLR kunststoframen die onder de merknaam Ventex 

in Argentinië worden verkocht.

De broers Diego, Pablo en Andrés Zaratiegui (van links naar rechts) geven samen leiding aan een kleine, zeer 

moderne ramenfabriek in de buurt van Buenos Aires. In 1993 richtten ze samen met hun vader het bedrijf Metales 

La Plata SRL op.

zal onderscheiden met de beste Europese productiekwaliteit 
en een buitengewoon omvangrijk assortiment in vele kleuren. 
De uitmuntende leveringsprestaties van Ventex zullen hierbij voor 
blijvend succes zorgen. Wij leveren elk raam binnen zes weken – 
ongeacht het type, de kleur, met welk Roto beslag, en dat overal 
in Argentinië.”

Een nieuwe fabriek voor nog meer kwaliteit van Ventex
In 2016, uiterlijk 2017, opent de Grupo MLP SRL circa 20  kilometer 
van La Plata een tweede productielocatie voor ramen van het 
merk Ventex met een oppervlakte van 7.000 vierkante meter, 
gelegen op een voortreffelijke logistieke locatie aan één van de 
belangrijkste verkeersassen van Argentinië en met nog eens 
zo'n 5.000 vierkante meter aan vrije ruimte. “Wij geloven in een 
dynamische ontwikkeling van ons bedrijf en de bouweconomie in 
Argentinië,” benadrukt Pablo Zaratiegui. “Daarom investeren we 
nu en daarom spant iedereen in de familie zich in voor het succes 
van Ventex. En wanneer de Argentijnse regering zich ertoe kan 
zetten de zeer complexe invoerbepalingen voor componenten te 
vereenvoudigen, iets waar onze industrie dringend aan toe is, dan 
zijn de vooruitzichten voor het versterken van de economie in het 
gehele land echt heel goed.”

met krachtige raamfabrikanten de basis vormen voor innovatieve 
productontwikkelingen.” 

Samen sterk bij de marketing
Sinds de laatste beurs heeft het marketingoffensief “Roto Quadro 
Safe” ook tot stabiele relaties geleid. Tijdens de FENSTERBAU 
FRONTALE 2016 is er daarom onder andere aandacht voor opval-
lende marketingmaatregelen van afzonderlijke raamfabrikanten. 
“In Neurenberg laten we zien hoe klanten onze campagne voor 
inbraakveilige ramen in de praktijk hebben gebruikt om huiseige-
naren en bouwbedrijven aan te spreken. De praktijkvoorbeelden 
nodigen uit om zelf actief te worden en we bieden geïnteres-
seerden de mogelijkheid om zich tijdens de beurs als partner 
van ‘Roto Quadro Safe’ te registreren. Zo  bereikt u eindafnemers 
die door onze campagne worden gemobiliseerd,” aldus Udo 
Pauly. Hij geeft tevens aan dat de begin 2015 gestarte campagne 
“Roto Quadro Safe” een uitstekende response kent. 

Samen op weg naar nieuwe successen
“De collega's van de wereldwijde Roto  distributiekantoren 

kijken erg uit naar de beurs in Neurenberg, want wij verwachten 
 waardevolle feedback over centrale thema's van onze branche,” 
zegt de marketing manager. “De  FENSTERBAU FRONTALE 2016 
vormt een startpunt voor ons. Een start van twee jaar  waarin sta-
biele relaties en prestaties de basis voor innovatie vormen.”
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Roto in Argentinië

Meer dan draai-kiep

Al in 2007 werd er Roto beslagtechnologie in Argentinië ver-
kocht. Als één van de weinige bedrijven kon Roto ondanks veel 
importbeperkingen door de Argentijnse wetgeving niet alleen 
in het land aanwezig blijven, maar ook aanzienlijk groeien. Het 
team van Ariel Ferrari, die sinds 2009 verantwoordelijk is voor 
Argentijnse markt, bestaat uit tien collega's. “Zelf kwam ik in 
2007 voor het eerst in contact met Roto en ik moet toegeven 
dat ik meteen enthousiast was over het bedrijf en de filosofie,” 
resumeert de 40-jarige koopman. “Toen ik maart 2008 het aan-
bod kreeg om een distributiebedrijf voor Roto in Mexico mede 
op te bouwen, heb ik deze kans meteen gegrepen. Sindsdien 
heb ik me binnen de groep enorm kunnen ontwikkelen, zowel 
op professioneel als persoonlijk vlak.”

Partnerschappen verstevigen
2016 zal, volgens Ferrari, in het teken staan van een consoli-
dering van de activiteiten in Argentinië: “De laatste jaren zijn 
we enorm gegroeid en we willen de deels nog jonge relaties 
stabiliseren en kwalitatief ontwikkelen. Wij zijn langdurig partner 
van de Argentijnse raamfabrikanten en zullen ons zeker niet uit 
de markt terugtrekken. Roto Argentinië is een binnenlandse on-
derneming dat zich in goede en slechte tijden voor het land inzet 
– een filosofie die uitdrukkelijk door het Duitse  moederbedrijf 
wordt ondersteund en gestimuleerd.” 

De raamfabrikanten in Argentinië weten de individueel zeer 
verschillende diensten van de Roto Groep bijzonder te waarde-
ren: “Wij leveren afhankelijk van de grootte van de fabrikant en 
zijn behoeften altijd precies de ondersteuning die een raam-
fabrikant voor een positieve bedrijfsontwikkeling nodig heeft. 
Of het hierbij nu om productontwikkeling of de opbouw van 
een  bewerkingscentrum gaat – onze organisatie beschikt over 
 specialisten voor alle taken.”

Impulsen voor nieuwe concepten
Ariel Ferrari wil in de toekomst de kennis van zijn klanten met 
betrekking tot verschillende openingswijzen systematisch 
ontwikkelen. “Roto werd in Argentinië aanvankelijk alleen als 
fabrikant van hoogwaardig draai-kiepbeslag gezien. Ondertus-
sen zijn steeds meer klanten echter ook enthousiast over ons 
hef-schuifbeslag. We willen de brede kennis van de Roto Groep 
over verschillende openingswijzen, profielen en productieme-
thoden in de toekomst nog intensiever met raamfabrikanten en 
systeemaanbieders delen. Dit vormt namelijk de basis voor ge-
meenschappelijke productontwikkelingen waarmee je een markt 
kunt ontwikkelen. Ten behoeve van onze klanten, maar ook ten 
behoeve van de architectuur en de wooncultuur.”

Ook in Argentinië is de rol van de wetgever niet te onderschat-
ten voor een dynamische ontwikkeling van de  raammarkt,  aldus 
Ariel Ferrari. “Argentinië moet beter toegankelijk worden voor 
buitenlandse bedrijven die de kennis en de  componenten voor 

 ■ Kunststof  Aluminium “Roto werd in Argentinië aanvankelijk alleen als fabrikant van hoogwaardig draai-kiepbeslag 
voor kunststoframen gezien,” herinnert Ariel Ferrari, Country Manager, zich in een gesprek met Roto Inside. “We zijn er echt 
stap voor stap in geslaagd om de brede competentie van de groep voor bijvoorbeeld de aluminiumsector toe te passen. 
Dit zorgt samen met de toenemende interesse voor kunststoframen voor een verheugende groei van Roto in Argentinië.”

In het “Pampa Building” in Palermo, Buenos Aires, zijn draai-kiepra-

men en hef-schuifdeuren van het merk Ventex met Roto beslag te 

vinden. De veertig royale woningen moeten aan het einde van dit jaar 

worden opgeleverd.

De bouwwerkzaamheden aan het complex “Azure Towers” met vijftig 

wooneenheden moeten eveneens aan het einde van dit jaar zijn voltooid. 

Ook voor dit prestigeobject in Punta del Este, Uruguay, leverde de Grupo 

MLP SRL draai-kiepramen en hef-schuifdeuren van het merk Ventex met 

Roto beslag.

Het nieuwe ziekenhuis van El Calafate is gebouwd de Argentijnse provincie Santa Cruz. De Grupo MLP SRL leverde Ventex draai-kiepramen met Roto NT.

Roto Object Business biedt uitgebreide service

Samen op weg naar de opdracht
 ■ Aluminium Ongeveer twee jaar werd er een nieuw 

specialistenteam dat internationaal actief is bij Roto op-
gericht.  Onder de noemer “Roto Object Business” houden 
de  teamleden zich bezig met de planning en ontwikkeling 
van beslagconfiguraties waarmee aluminiumramen tot de 
perfecte oplossing voor vrijwel alle bouwprojecten worden 
gemaakt. Roto Inside sprak met distributieleider Stefano 
 Gianfreda over de  voordelen voor fabrikanten van alumini-
umramen van de samenwerking met hem en zijn collega's 
in Roto Object Business. 

Roto Inside: Meneer Gianfreda, op welke doelgroepen richt 
Roto Object Business zich precies?

Stefano Gianfreda: Enerzijds begeleiden we leveranciers van 
aluminiumsystemen en anderzijds architecten, planners, bouw-
ondernemingen en metaalbedrijven, en dat wereldwijd. Ons doel 
is de planning en bouw van ramen en raamdeuren zodanig te 
ondersteunen dat deze maximale waarde voor de opdrachtgever 
en de latere gebruiker van het gebouw opleveren. Het team Roto 
Object Business brengt daarom eerst gedetailleerd de eisen in 
kaart en zorgt vervolgens voor overtuigende standaard- of speciale 
oplossingen voor het ideale beslag. 

Roto Inside: Welke dienstverlening biedt Roto Object Business?

Stefano Gianfreda: Naast de technische begeleiding en het 
ontwikkelen van oplossingen zorgen we tevens voor de bouw en 
controle van prototypen. Uiteindelijk levert dit vaak een gecer-
tificeerde objectoplossing op, waarvoor Roto ook individuele 
garantie-uitbreidingen aanbiedt. Bovendien ondersteunen wij de 
metaalbouwer bij de beslagmontage voor het vervaardigen van de 
monsters met standaard- of speciale beslagoplossingen, die ver-
volgens door de opdrachtgever kunnen worden beoordeeld. We 
bieden ook vaak begeleiding bij de productie en de inbouw van 
de ramen. En desgewenst stellen we uitsluitend objectspecifieke 
documentatie voor onze partners samen.

Roto Inside: Beveelt u uitvoerende bedrijven aan?

Stefano Gianfreda: Meestal komt raamfabrikanten zelf naar 
ons wanneer ze met een speciaal raam of een beslagoplossing 
van Roto een opdracht willen binnenhalen. Wereldwijd werken 
wij met  een zeer groot aantal bekende fabrikanten van alumi-
niumramen samen om met de metaalbouwer optimale ramen 
en  raamdeuren te ontwikkelen. En omdat niets overtuigender 
is dan een uitstekende oplossing, helpen wij raamfabrikanten 
door  middel van deze praktijkgerichte advisering en begelei-
ding van projecten om zich met succes van de concurrentie 
te onderscheiden.

Roto Inside: Bij hoeveel projecten was Roto Object Business 
tot dusver al betrokken?

Stefano Gianfreda: Sinds de oprichting van Roto Object 
 Business, zo'n twee jaar geleden, hebben we al meer dan 
100 projecten over de gehele wereld begeleid, van de plan-
ning tot en met de oplevering. We passen de materiaal- en 
 goederenstroom tijdens de samenwerking met de metaalbouwer 
overigens individueel aan de eisen van het betreffende project 
aan. Wanneer de productie van de ramen begint, bieden wij ter 
plaatse ondersteuning bij de eerste productiestappen.

Stefano Gianfreda, verkoopdirecteur Roto Object Business, behoort 

sinds 2007 tot het Roto specialistenteam voor de begeleiding van fabri-

kanten van aluminiumramen. Zijn collega's en hij zijn via het e-mailadres 

object.business@roto-frank.com rechtstreeks te bereiken.

hoogwaardig bouwen kunnen leveren en in  Argentinië 
 investeren. Tegelijkertijd moet de wetgever in ons land ook 
meer aandacht besteden aan milieu- en energiebewust bou-
wen. Op deze manier zal de vraag naar moderne ramen zich 
positief ontwikkelen.”



| 9

FenêtréA, Frankrijk

Automatiseren, kwalificeren, communiceren

De geschiedenis van FenêtréA gaat terug tot 
1993. In dat jaar richtte Roland Desnoyer het 
bedrijf FMPB op, een aanvankelijk regionaal 
actieve raam- en deurenfabrikant. In 2006 nam 
het echtpaar Dominique en Christelle Lamballe 
het bedrijf over. Twee jaar later ging het bedrijf 
verder onder de naam FenêtréA, een naam die 
tegenwoordig bij Franse ambachtsbedrijven zeer 
bekend is. “We hebben een geweldige ontwik-
keling doorgemaakt. In het eerste jaar, 1993, had 
FMPB achttien medewerkers. Momenteel zijn 
dit er bij FenêtréA in totaal circa 340, waarvan er 
zo'n 280 in de productie en klantenservice werk-
zaam zijn. De distributie wordt georganiseerd 
door een ervaren team met uitstekend gekwali-
ficeerde buitendienstmedewerkers en technici,” 
verklaart Dominique Lamballe. 

Met dit verkoopteam is FenêtréA tegenwoor-
dig in geheel Frankrijk en op het eiland Corsica 
actief. Ook in de toekomst zal Frankrijk de be-
langrijkste markt voor het bedrijf blijven, vertelt 
Dominique Lamballe verder, hoewel er sinds kort 
wordt gewerkt aan het opbouwen van klantenre-
laties in de grensregio's van België,  Luxemburg 
en Zwitserland. De klanten in binnen- en buiten-
land zijn volgens  Dominique Lamballe uitsluitend 
vaklieden:  ambachtsbedrijven, raamfabrikanten, 
fabrikanten van  aluminiumgevels en overige 
bouwspecialisten. “Ze verwachten allemaal 

 ■ Kunststof  Aluminium De Franse raam- en deurenfabrikant FenêtréA, gevestigd in 
 Beignon bij Rennes in het noordwesten van Frankrijk, behoort momenteel tot de meest 
 vooraanstaande raamfabrikanten van het land. Een consequente groeistrategie van meer 
dan twee decennia heeft van het bedrijf één van de grootste en betrouwbaarste aanbieders 
 gemaakt. Roto Inside sprak met de voorzitter van de raad van bestuur Dominique Lamballe, 
die sinds 2006 aan leiding van FenêtréA staat.

uitstekende kunststof- en aluminiumsystemen 
van gelijkblijvende hoge kwaliteit, of het nu 
gaat om kleine partijen voor een eengezins-
woning of een grote opdracht bij een groot 
commercieel project.”

Hoge automatiseringsgraad garandeert 
hoge kwaliteit
Om voor bouwprojecten ongeacht de grootte te 
kunnen leveren, heeft FenêtréA de afgelopen 
jaren zowel in flexibiliteit als in productiecapaci-
teit geïnvesteerd. In 2010 werden bijvoorbeeld 
de productielijnen voor kunststoframen en 
-deuren in een moderne productiehal samen-
gebracht. Daar kunnen nu jaarlijks tot 220.000 
raameenheden worden gemaakt. In 2014 volgde 
de vergroting en complete reorganisatie van 
de productiehallen voor aluminiumsystemen, 

waardoor verhoging van de capaciteiten tot 
circa 50.000 eenheden per jaar mogelijk werd. 
Dominique Lamballe geeft aan wat één van de 
doorslaggevende succesfactoren van FenêtréA 
is: “We hebben de afgelopen jaren zeer conse-
quent gewerkt om de automatiseringsgraad in 
de productie te verhogen. In combinatie met 
een duurzame ontwikkeling en scholing van 
onze medewerkers garanderen we hiermee de 
basis voor de gelijkblijvende hoge kwaliteit die 
onze klant waarderen.”

Milieubewust
Het bedrijf wil duurzaam te werk gaan en voor 
de lange termijn kiezen – zowel voor het eigen 
personeel als voor externe organisaties die 
door FenêtréA worden ondersteund. FMPB 
en FenêtréA ondersteunen al bijna twintig 
jaar de zeilsport in Frankrijk, sinds 2007 met 
een eigen trimaran. Deze boot gaat bij  diverse 
regatta's en wedstrijden van start en wordt 
gefinancierd door FenêtréA en andere  Bretons 
bedrijf als co-sponsor. “Zeilen is zeker één 
van de duurzaamste sporten omdat je in 
letterlijke zin volledig  afhankelijk van de wind 

bent. De  trimaran van de klasse ‘Multi 50’ – dit 
staat voor een romplengte van 50 voet – heeft 
al aan veel bekende evenementen deelgeno-
men, zoals de ‘Trophée des villes’, een regatta 
van Gran Canaria naar Saint-Quay-Portrieux. In 
2014 wonnen we zelfs de ‘Route du Rhum’, een 
gerenommeerde trans-Atlantische solo-regatta, 
met een nieuw  snelheidsrecord. En natuurlijk 
kunnen we onze betrokkenheid bij de zeilsport 
ook steeds  wanneer we klanten benaderen 
en voor klantenbinding gebruiken. We nodigen 
onze partners regelmatig voor bepaalde evene-
menten en een dagje op onze boot uit,” aldus 
Dominique Lamballe. 

Sinds 2006 “zeilt” FenêtréA dagelijks samen 
met Roto. Dominique Lamballe geeft aan dat 
met name het programma Roto NT de automa-
tisering van de productie ondersteunt. “De Roto 
beslagtechnologie kan eenvoudig in onze pro-
ductieprocessen worden geïntegreerd, biedt 
een optimale flexibiliteit en garandeert precies 
de kwaliteit die wij onze klanten willen bieden. 
Daarom is Roto precies de juiste ‘zeilpartner’ 
voor ons.”

Bij FenêtréA in Beignon, bij Rennes in het 

noordwesten van Frankrijk, worden jaarlijks 

 circa 220.000 ramen en deuren van kunststof 

en 50.000 van aluminium gemaakt.

FenêtréA beschikt momenteel over circa 340 medewerkers en is een belangrijke werkgever in Bretagne in Frankrijk.

Een moderne, procesgeoptimaliseerde en sterk geautomatiseerde productie vormt het fundament voor de gelijkblijvend hoge kwaliteit van FenêtréA die door vaklieden 

wordt gewaardeerd.

FenêtréA werkt sinds 2006 met Roto beslag-

technologie. Roto NT ondersteunt volgens 

eigenaar Dominique Lamballe de automatisering 

bij de productie en past hiermee perfect bij de 

 ontwikkelingsstrategie van FenêtréA. 
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Ook in Oman kunnen in de nabije toekomst huizen duurzaam en energie-efficiënt worden gebouwd. Ingenieur 

 Nikolaus Knebel (rechts op de foto) – sinds 2010 in Oman – geeft als professor architectuur en stadsontwikkeling 

aan de GUtech in Maskat leiding aan een project waarbij studenten en afgestudeerden een energiezuinig huis 

hebben gebouwd. De GUtech is een samenwerking van het sultanaat Oman met de RWTH Aken.

 ■ Kunststof “Het is nu tien jaar geleden dat we voor de eerste keer kunststoframen in een 
woonhuis hebben geplaatst,” herinnert Ahmed al Fahdi zich, directeur van het bedrijf Almakas-
sab Altyib in Oman dat door zijn vader 2005 werd opgericht. “We  kochten destijds ramen uit 
Dubai in en waren er zo enthousiast over dat we een eigen fabriek voor kunststoframen wilde 
opzetten. We waren overtuigd van het succes van het product kunststoframen, maar we heb-
ben ons van  tevoren zeer goed geïnformeerd en  zorgvuldig onze leveranciers geselecteerd.”

My Window, Oman

Door ervaring slim

Roto hoorde vanaf het begin tot de vaste 
leveranciers. Sinds zes jaar worden het bedrijf 
 Almakassab Altyib en het merk “My Window” 
direct vanuit Leinfelden beleverd en door Team 
Export begeleid. “Sindsdien is de goede samen-
werking nog beter geworden,” als een tevreden 
Ahmed al Fahdi. “Omdat we regelmatig met 
onze aanspreekpartners hier bij ons samen-
komen om technische vragen op te lossen of 
gemeenschappelijke marketingmaatregelen 
te plannen.” 

Marketing is in Oman niet nodig omdat de vraag 
naar kunststoframen te klein zou zijn, maar om 
de markt op de lange termijn zeker te stellen. 
Ahmed al Fahdi is bezorgd: “Helaas verkopen 
ondertussen teveel aanbieders in Oman ramen 
met goedkope profielen of beslag. De gewone 
klant ziet natuurlijk niet dat deze niet geschikt 
zijn voor gebruik in ons land met de extreem 
hoge temperaturen buiten en de airconditioning 
binnen. Onze partner Rehau extrudeert voor de 
regio profielen met bepaalde additieven, zodat 
de raamprofielen na de inbouw niet verkleuren 
of vervormen. Roto levert beslag met Roto Sil 
Nano oppervlakken die aanzienlijk langer  bestand 
zijn tegen zoute lucht en zand dan alle andere 
oppervlakken. In Oman kun je alleen op basis 
van dergelijke componenten in Oman kunst-
stoframen bouwen die het vertrouwen van onze 
klanten in ons rechtvaardigen.”

Voorlichten en informeren
In juni 2015 informeerde Ahmed al  Fahdi 
samen met vertegenwoordigers van de be-
drijven Rehau en Roto zelfs een delegatie 
van het ministerie van defensie en een aantal 
 regeringsvertegenwoordigers hierover. Zij vroe-
gen zich in het kader van een nieuwbouwproject 
af of kunststoframen duurzaam genoeg zijn 
voor bouwprojecten van de overheid. “Bij deze 
gelegenheid konden wij duidelijk maken dat 

Sulaiman al Fahdi (links op de foto) richtte in 2005 een fabriek voor kunststoframen in Oman op, nadat hij zelf de 

waarde ervan had leren kennen. Hij betrok zijn zoon Ahmed (rechts op de foto) ook bij het bedrijf. Al snel nam hij 

een toenemende verantwoordelijkheid op zich. Ahmeds geheime passie is reizen. “In mijn leven wil ik 50 landen 

van de wereld zien. Ik heb er al 36 gehad,” zegt de vader van drie kinderen. Hij is met name enthousiast over zijn 

reizen naar China en de VS. Voor wat betreft de grote Europese steden is hij vooral onder de indruk van Londen.

Khalid Alharshi is piloot bij Oman Air en vliegt met passagiersvlieg-

tuigen naar Europese metropolen. Daar heeft hij  verschillende 

ramen en openingswijzen leren kennen. Toen hij in 2014 met de 

bouw van een nieuw huis voor zijn jonge gezin begon, zocht hij 

een fabrikant met “Duitse” ramen en vouwdeuren. 

Opdrachtgever Khalid Alharshi is tevreden: “Ik was ongelooflijk enthousiast toen ik ‘My Window’ had gevonden, 

waar ik voor een eerlijke prijs precies kreeg wat ik wilde. Daarvoor had ik overwogen de ramen uit Europa te 

 importeren. Dat zou me echter een vermogen hebben gekost.”

onze ramen vrijwel onderhoudsvrij en bijzonder 
duurzaam zijn en dat wij met onze partners 
een project van deze omvang kunnen uitvoe-
ren, omdat we bijvoorbeeld over een snelle en 
veilige gegevensuitwisseling beschikken,” aldus 
een  tevreden Ahmed al Fahdi. Hij voegt eraan 
toe: “Natuurlijk geven we graag informatie, 
maar ik ben bang dat het algehele imago van 
kunststoframen binnenkort slechter zal worden 
wanneer steeds meer klanten zich aan goedko-
pe, inferieure producten beginnen te ergeren.” 
Een oorzaak voor de trend van goedkopere 
componenten is de harde concurrentie tussen 
het toenemende aantal aanbieders. 

Kunststoframen hebben een aandeel van 
35 procent van de totale markt en daarmee 
geldt Oman als de best ontwikkelde markt 
voor kunststoframen in de Golfregio. Eberhard 
Mammel, hoofd Export bij Roto, over het begin 
van de ontwikkeling meer dan tien jaar geleden: 
“Allereerst leverden hoofdzakelijk Turkse distri-
butiekantoren aan de componentenfabrikanten 
in Oman. Toen de vraag echter sterk toenam, 
besloten diverse fabrikanten zoals Rehau en 
Roto om in te investeren in de directe begelei-
ding van hun partners in het sultanaat – met 
doorslaggevend succes, kun je nu wel zeggen. 
Op deze manier kreeg bijvoorbeeld ‘My Window’ 
de ondersteuning waarmee een kwaliteitsmerk 
kon worden opgebouwd.”

Een nieuwe fabriek voor een ervaren team
Ondanks de zorgen over het imago van het 
kunststofraam heeft de familie Al Fahdi beslo-
ten op een onlangs aangekocht perceel van 
8.000 vierkante meter een nieuwe fabriek voor 
kunststoframen te bouwen. De naamsbekend-
heid van het merk “My Window” neemt steeds 
verder toe en de productie op de huidige locatie 
is niet meer in staat de jaarlijkse groeicijfers 
te  verwerken, verklaart Sulaiman al Fahdi in 

gesprek met Roto Inside. De omzet van het be-
drijf is sinds de oprichting bijna  vertienvoudigd. 
“Dit is zeker ook te danken aan het feit dat we 
medewerkers hebben die al vele jaren, deels 
al sinds de oprichting van de onderneming, bij 
ons zijn,” aldus Ahmed al Fahdi. “We willen ons 
succes samen met hen en met onze partners uit 
de industrie verder uitbouwen. Dat rechtvaardigt 
deze nieuwe investering ook.” 

Het sultanaat Oman biedt een prima klimaat 
voor echt ondernemerschap, aldus zijn vader 
Sulaiman al Fahdi, die sinds vele jaren in nieuwe 
bedrijven investeert om de toekomst van zijn 
grote familie veilig te stellen. “De waarde 

van grond en bodem, en ook de waarde van 
 onroerend goed, stijgt steeds verder en dat 
zorgt voor een blijvende vraag van de bedrijven 
in de bouwsector.”

Goede redenen voor een optimis-
tische  planning
Ahmed al Fahdi knikt. Ook wijst hij op de poli-
tieke stabiliteit van de sultan. “In Oman wordt 
veel gebouwd omdat de welvaart constant 
groeit dankzij een politiek beleid dat op de lange 
termijn is gericht,” zegt Ahmed al Fahdi tevre-
den. “Grote evenementen zoals een WK voetbal 
in Qatar zorgen tevens voor meer interesse in 
de regio, die zich zo ook al over toenemende 
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De wolkenkrabber RCMI met 42 verdiepingen 

bevat 315 eigenwoningen in het topsegment en 

is een goed voorbeeld voor nieuw gerealiseerde 

woonruimte in het hart van Toronto. Met het dyna-

mische gevelontwerp past de toren harmonisch in 

“downtown” Toronto.

aantallen toeristen mag verheugen. Daarom 
geloven we dat goede kunststoframen de 
toekomst hebben wanneer we erin slagen 
het vereiste voorlichtingswerk voor elkaar 
te krijgen.” 

Het WK voetbal interesseert de bereisde 
familievader echter ook nog vanwege een 
andere reden: in zijn vrije tijd geeft Ahmed 
al Fahdi voor een radiozender commentaar bij 
internationale voetbalwedstrijden. Hij geldt 
als groot kenner van de sport, sponsort een 
nationaal team en verheugt zich al op de uit-
dagingen die een WK in Qatar ook voor hem 
persoonlijk met zich mee zullen brengen.

Het energiezuinige huis van GUtech is uitslui-

tend met producten en materialen gebouwd 

die in Oman zijn geproduceerd – inclusief de 

ramen van “My Window”. Deze ramen met 

Roto beslagtechnologie zorgen voor een ener-

giebesparende ventilatie en koeling.

Architecten en opdrachtgevers in Oman 

gebruiken graag speciale glasvormen en 

getint glas. Opdrachtgever Ali Aldugashi (links 

op de foto) kijkt ernaar uit zijn nieuwe huis 

te betrekken.

Sunview Patio Doors, Canada

Toronto boomt, de bouw boomt

“Wanneer je momenteel door ‘downtown’ 
Toronto rijdt, hoef je maar naar rechts, links 
of boven te kijken om een verbazingwekkend 
aantal nieuwe gebouwen te zien,” verklaart 
Chris Dimou, die als Roto directeur van Noord- 
en Midden-Amerika en als President en CEO 
van Roto Fasco Canada regelmatig in Ontario 
en de agglomeratie Toronto onderweg is. “Er 
worden veel eigendomswoningen in werkelijk 
 adembenemende gebouwen opgeleverd.”

De vraag naar kwaliteit neemt steeds 
verder toe
Sunview Patio Doors is een bedrijf dat voor een 
groot aantal van deze woningen raamdeuren 
ontwikkelt en produceert. Op grote produc-
tielocaties in Woodbridge, direct buiten Toronto, 
produceert Sunview Patio Doors raamdeuren 
van aluminium en kunststof die voor wat betreft 
kwaliteit, comfort en vooral energie-efficiëntie 
ongeëvenaard zijn. De serie “Sunview 2900” 
heeft bijvoorbeeld onlangs als eerste en tot 
dusver enige raamdeur uit Canada het predi-
caat “Zone 2 Energy Star” ontvangen. En de 
vraag neemt toe. “We produceren hier vrijwel 
‘just-in-time’. Wat klaar is, gaat direct naar een 

 ■ Kunststof  Aluminium Toronto, de prachtige stad in het oosten van Canada, ontwik-
kelt zich de laatste jaren steeds meer als “boomtown”, een florerende metropool die steeds 
meer mensen lokt. Gevolg: veel bedrijven in de Canadese bouwindustrie, zoals Sunview 
Patio Doors, mogen zich verheugen over interessante project en opdrachten. Er worden 
 innovatieve en hoogwaardige producten gevraagd.

bouwplaats,” meldt Tony Margiotta, directeur 
van Sunview Patio Doors. “We profiteren van 
de goede economische situatie in Toronto en 
geheel Ontario, maar we zouden momenteel 
niet staan waar we staan als we niet constant 
zouden investeren. Zeer goed opgeleide mede-
werkers, krachtige snijd- en stansmachines, een 
volledige geautomatiseerde lijn voor isolatieglas 
– dat zijn onze succesfactoren. En natuurlijk 
het feit dat we bij de Vision Group horen, een 
ondernemingsgroep die zowel klantgericht als 
technologisch innovatief is.”

Twee waardevolle steunpilaren: de Vision 
Group en Roto Fasco
Tot de Vision Group behoren volgens Tony 
 Margiotta uitsluitend bedrijven uit de bouwsec-
tor die in hun segment als leidend in Canada 
gelden. De Vision Group wordt geleid door Vic 
de Zen, één van de bekendste ondernemers van 
Canada en voorzitter van de raad van bestuur 
van Sunview Patio Doors. Onder andere dankzij 
de geavanceerde profielextrusie en de moderne 
machines is Sunview Patio Doors in staat een 
gelijkblijvend hoge kwaliteit in de gevraagde hoe-
veelheden te leveren, aldus so Tony  Margiotta. 

In het historische Corktown District van Toronto 

ontstond dit tweedelige ensemble met in totaal 

bijna 350 wooneenheden. Beide gebouwdelen 

beschikken elk over een lobby en zijn met een van 

glas voorziene brug van drie verdiepingen (links op 

de foto) met elkaar verbonden. 

Tony Margiotta (links), directeur van Sunview Patio 

Doors, en Vic de Zen, eigenaar van de Vision Group 

en voorzitter van de raad van bestuur van Sunview 

Patio Doors, waarderen de meer dan 35-jarige 

samenwerking met Roto Fasco.

Partners voor de Canadese ramenindustrie 
Roto Fasco Canada en Roto Frank of America

Sunview vertrouwt hierbij op producten en 
systemen van Roto Fasco, met name op de 
“9700 handle”; een deurgreep die in alle drie 
de deurlijnen van de fabrikant wordt toege-
past. “Ons langdurige partnerschap met Roto 
Fasco is bijzonder belangrijk voor ons,” legt Tony 
Margiotta uit. “Naast de kwaliteit van beslag, 
grepen en toebehoren overtuigt ons vooral de 
service van Roto Fasco. De relatie tussen onze 
beide bedrijven zorgt voor een zeer succesvolle 
samenwerking.” 

Fasco buitendienstmedewerker Domenic 
 Amendola houdt zich bijvoorbeeld al 35 jaar be-
zig met Sunview Patio Doors. “Hij is  gedurende 
de decennia een deel van de Sunview-familie 
geworden,” onderstreept Tony Margiotta. “Bij 
vrijwel elke nieuwe ontwikkeling of aanpassing 
voor een groot project bezoekt hij onze fabriek 
om te controleren of de producten van Roto 
Fasco aan de eisen voldoen.” De groei van de af-
gelopen jaren bij Sunview Patio Door werd even-
eens ondersteund door het logistieke systeem 
Kanban van Roto in Noord-Amerika. “Vanwege 
de automatische nalevering werken we met zeer 
kleine eigen opslagcapaciteiten. Desondanks 
kunnen we volledig gebruikmaken van het com-
plete kleurenpalet of het veiligheidsassortiment 
van Roto. We zijn trots op de kwaliteit van onze 
raamdeuren en op ons snelle reactie- en leve-
ringsvermogen. Bij beide speelt Roto Fasco een 
doorslaggevende rol,” aldus Tony Margiotta.

Het bedrijf Fasco in Mississauga, Ontario, 
werd in 1956 opgericht. In 2012 werd het 
overgenomen door Roto AG en bij Roto Frank 
of America aangesloten. Sindsdien draagt 
het bedrijf de naam Roto Fasco Canada en 
houdt het zich bezig met de productie van 
beslag en grepen voor draairaamdeuren en 
schuifdeuren en van onderdelen van gegoten 
zink voor verschillende industrieën. Het 
beslag van Roto Fasco Canada is te vinden 

in de ramen en deuren van een groot aantal 
woningen in Canada en Noord-Amerika. 

Roto Frank of America, opgericht in 1979 en 
gevestigd in Connecticut, levert omvangrijke 
productpakketten. Dat productpakket bestaat 
uit de X-DRIVE raam en rolluikbeslagen, het 
Roto NT programma, het comfortbeslag voor 
grote schuiframen en het TITAN en Patio Life 
beslag voor schuiframen.

Florerende metropool: meer dan menig andere 

grote stad in Canada trekt Toronto mensen uit de 

gehele wereld. Nieuwe woningen “downtown” 

zijn zeer begeerd. In korte tijd is Toronto daarom 

– en vanwege de momenteel aangenaam lage 

rentestanden voor bouw- en koopleningen – één 

van de best lopende onroerendgoedmarkten ter 

wereld geworden. 
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 ■ Kunststof Gerenommeerde aanbieders van kunststofprofielen zijn al vele jaren actief in 

Zuid-Azië en China om opdrachtgevers en raamfabrikanten in een traditioneel op aluminium-
ramen gerichte markt te overtuigen van de voordelen van hun assortiment. Met toenemend 
succes, want in ieder geval in de woningbouw is er inmiddels vraag naar goed geïsoleerde 
kunststoframen naar Europees voorbeeld. VEKA Plastics in Shanghai ontwikkelde in samen-
werking met Roto een nieuw systeem voor zeer goed sluitende schuifdeuren waarmee een 
probleem van het verleden kan worden opgelost. “We zijn ervan overtuigd dat we met deze 
innovatie heel veel voor het imago van kunststoframen in de regio kunnen doen en dat we 
onze klanten een succesvol systeem aanbieden,” aldus Kay Puppe, Managing Director VEKA 
Plastics Co. Ltd., in gesprek Roto Inside.

VEKA Plastics Shanghai, China 

Nieuw op de markt met zeer goed sluitende schuifdeuren

De profielen van VEKA werden al in 1994 in 
China geproduceerd. Het bedrijf is daarom één 
van de meest ervaren systeemaanbieders met 
een grote marktkennis van de regio. “We zijn 
actief in bijna alle landen in het zuidoosten van 
Azië, de Pacific en delen van India en in China. 
En in vrijwel alle landen worden weer andere 
ramen en verschillende openingswijzen met 
enkelvoudige, dubbele of drievoudige beglazing 
gevraagd,” zegt Kay Puppe. Hij vult aan: “Alleen 
al in China verschillen de systemen per regio. 
Daarom vereisen en produceren VEKA Shanghai 
en VEKA Singapore alle profielen die wereldwijd 
in de Groep een rol spelen. Met onze profielen 
worden in de regio jaarlijks naar schatting zo'n 
800.000 tot 1.000.000 vierkante meter aan 
ramen geproduceerd.”

Succesvol in de woningbouw met het 
 systeem Roto Patio Inowa
Het nieuwe product dat samen met Roto is 
gerealiseerd, kan op een grote interesse 
 rekenen. Dit heeft een markttest in Korea aan-
getoond. “Ons profiel VEKA ISS 190, dat perfect 
is  afgestemd op Roto Patio Inowa, kan door 
raamfabrikanten worden gebruikt om zeer hoog-
waardige, aantrekkelijk  geprijsde  oplossingen 
te bouwen.” Het is voor het eerst mogelijk om 
sterk isolerende drievoudige  beglazing met 
een dikte tot 52 mm in een kunstofschuifdeur 
toe te passen. “We beschikken nu al over de 
testresultaten van een onafhankelijk instituut die 
aangeven dat deze schuifdeur een Uw- waarde 
van 1,1 bereikt. Met een beetje finetuning kun-
nen we zelfs een Uw-waarde van 1,0 bereiken, 
dat weet ik zeker,” aldus een verheugde Kay 
Puppe. Hij vult aan: “Onze klanten kunnen dus 
al snel schuifdeuren aanbieden met de beste 
isolatiewaarden die momenteel op de Aziatische 
markt verkrijgbaar zijn.” Het innovatieve product 
is echter ook om een andere reden de ideale 
oplossing voor woningen in hoge gebouwen met 
een groot aantal verdiepingen: “Een zeer hoge 
dichtheid tegen wind en regen, zelfs bij een 
tyfoon – de markten in Zuid-Azië en China zaten 
op dit product te wachten.”

Meer kwaliteit verkoopt beter
Vooral in China speelt vanwege een enorme 

leegstand met name bij wooneenheden de 
bouwkwaliteit een steeds belangrijkere rol bij 
de succesvolle verkoop van onroerend goed, 
stelt Kay Puppe. “Als je in China een woning 
wilt kopen, heb je in een groot aantal steden 
de vrije keuze en kun je op de kwaliteit letten. 
 Momenteel staan 65 miljoen kant-en-klare 
wooneenheden te koop, hoewel er jaarlijks 
slechts 8 tot 10 miljoen extra woningen nodig 
zijn. Hiervan kunnen inwoners van steden in 
Europa alleen maar dromen …” 

Energie-efficiëntie staat centraal 
bij renovaties
Er komen momenteel ook interessante im-
pulsen voor de regionale bouweconomie uit 
Korea,  aldus Kay Puppe. “Er wordt hier veel 
gerenoveerd of afgebroken en nieuw gebouwd. 
Hierbij speelt inmiddels ook de energie-effici-
entie van de gebouwomhulling een belangrijke 
rol.” VEKA ziet daarom steeds meer raamfabri-
kanten die zich met betere en gecertificeerde 
kwaliteit op de markt willen presenteren. 

“Dat is goed voor VEKA, want wij leveren niet 
zo maar profielen; we verkopen een systeem 
waarvoor wij onze partners en hun medewer-
kers grondig scholen, zodat het deskundig kan 
worden verwerkt.”

Met name op de Koreaanse markt ontstond 
ook de vraag naar een schuifdeursysteem met 
drievoudige beglazing dat in hoge gebouwen 
kan worden toegepast en bijzonder goed afsluit. 
“Hiervoor konden we de ideale oplossing leve-
ren dankzij toepassing van Roto Patio Inowa met 
vijf sluitpunten en het profiel ISS 190, waarmee 
het inbouwen van een complete rondomlo-
pende dichting mogelijk is,” zegt Kay Puppe 
tevreden. “We gaan ervan uit dat de interesse 
in schuifdeuren nu enorm zal toenemen. Want 
met Roto Patio Inowa hebben we de grootste 
zwakte van de oude systemen – de slechte 
sluiting – weggenomen.”

Marketingondersteuning en korte levertijden
VEKA en Roto willen in de toekomst samen de 
verwerkers van het systeem bij de marketing 
van de nieuwe schuifdeuren ondersteunen. 
“We zullen zorgen voor aantrekkelijke recla-
memiddelen die bij een dergelijke interessante 
innovatie passen,” belooft Kay Puppe. “Met het 
systeem Roto Patio Inowa zijn wij net zoals onze 
klanten volstrekt uniek op de markt. Van deze 
kans moet je gebruikmaken, en dat zullen we 
dan ook zeker doen. De hoge leveringsgereed-
heid van VEKA en Roto in de regio biedt hiervoor 
de ideale voorwaarden.”

Voor zeer goed slui-
tende schuifdeuren

Het volledig verdekt liggende beslag 
Roto Patio Inowa staat voor eenvoudige 
en  veilige bediening. Door de volledig 
rollengelagerde constructie kunnen 
vleugels met het grootste gemak worden 
verschoven. Dankzij de sluitbeweging 
dwars op het kozijnprofiel is er een rond-
om lopend dichtingssysteem mogelijk, 
waardoor de Uw-waarde van het totale 
systeem  aanzienlijk wordt verbeterd. 
 Tevens betek ent dit dat schuifdeuren 
ook op gevaarlijke plaatsen en hoogten 
kunnen worden geplaatst. Roto Patio 
Inowa heeft de “tyfoontest” doorstaan en 
biedt optimale bescherming tegen tocht, 
lawaai en energieverlies. 

Roto Patio Inowa

Het nieuwe profiel VEKA ISS 190 met eurosponning 

is geschikt voor drievoudige beglazing met een dikte 

tot 52 mm. Een onafhankelijk instituut bevestigt dat 

een schuifdeur met dit profiel en Roto Patio Inowa een 

Uw-waarde van 1,1 bereikt. “Met een beetje finetuning 

kunnen we zelfs een Uw-waarde van 1,0 bereiken, dat 

weet ik zeker,” aldus een verheugde Kay Puppe. Klan-

ten van VEKA kunnen al snel schuifdeuren aanbieden 

met de beste isolatiewaarden die momenteel op de 

Aziatische markt verkrijgbaar zijn.

Ook de markttest met geselecteerde raamfabrikanten, zoals hier bij Yungki in de buurt van Seoul, gaf duidelijk aan dat VEKA klanten met dit systeem zeer veilige en efficiënte 

schuifdeuren voor een aantrekkelijke prijs kunnen produceren.

Klanten enthousiasmeren 

met de zeer goed sluitende 

schuifdeursystemen Roto 

Patio Inowa: het team van 

de Hajum ramenfabriek wil 

deze kans grijpen en kiest 

voor een partnerschap met 

VEKA en Roto.

Kay Puppe, Managing Director VEKA Plastics 

(Shanghai) Co. Ltd., (rechts op de foto) kijkt 

uit naar  het succes van het nieuwe systeem: 

“Wij  bieden samen Roto als enige aanbieder een 

systeem waarmee raamfabrikanten zeer goed 

sluitende schuifdeuren voor hoge en zeer hoge 

gebouwen kunnen produceren. Op basis van deze 

unieke positie en vanwege de hoge leveringsge-

reedheid van VEKA en Roto in de regio, schrijven 

we met professionele marketing een nieuw 

succesverhaal voor onze klanten.” Links op de foto: 

Béchér  Jelajla, projectleider bij Roto Frank AG.




