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 � Nowość w Roto Wielu producentów okien planuje w 2019 roku przejście na system okuć Roto NX. Tym samym sta-
wiają oni nie tylko na system okuć rozwierno-uchylnych dostarczany przez światowego lidera rynku, który ponownie 
wyznacza kierunki rozwoju, ale równocześnie wybierają okucie z jedyną w swoim rodzaju powłoką o znakomitej jako-
ści. Roto Sil Level 6 wyznacza nowe standardy w zakresie ochrony przed korozją oraz wprowadza nową jakość powło-
ki okuć. Roto jako pierwszy producent wdraża nową technologię, która gwarantuje niezawodność działania okuć 
Roto NX także dla podwyższonych wymogów w zakresie ochrony antykorozyjnej.

Od 2019 r. system okuć Roto NX będzie standardowo dostarcza-
ny z powłoką Roto Sil Level 6. Hartmut Schmidt, dyrektor ds. in-
nowacji produktu w dywizji Technologii Okien i Drzwi Roto wyja-
śnia: „Chcemy oferować naszym klientom możliwie najlepszą 
ochronę przed korozją. Dlatego poszukiwaliśmy technologii, któ-
ra umożliwi uzyskanie wytrzymałej powłokii i trwale zabezpieczy 
nawet najbardziej eksploatowane elementy łączące w systemie 
okuć Roto NX. Taką technologię właśnie znaleźliśmy. Dzięki 
Roto NX i Roto Sil Level 6 producenci okien oferują swoim klien-
tom system okuć, który wyznacza nowe standardy w zakresie 
niezawodności i trwałości.”

Nowy wymiar zabezpieczenia przed korozją
W porównaniu z powłokami dostępnymi na rynku i stosowanymi 
w okuciach rozwierno-uchylnych Roto Sil Level 6 wyróżnia się 
niespotykaną twardością i odpornością na ścieranie. Dzięki po-
włoce galwanicznej, znajdującej się na elementach łączących, 
takich jak nity i bolce, które są szczególnie narażone na zużycie, 
wyznaczający kierunki rozwoju system okuć rozwierno-uchyl-
nych Roto NX spełnia nie tylko wymogi najwyższej, 5 klasy za-
bezpieczenia przed korozją zgodnie z DIN EN 1670. Zastosowana 
technologia pozwala uzyskać nawet lepszą ochronę niż przewi-
duje norma DIN EN 13126-8. Roto Sil Level 6 zabezpiecza także 
elementy ślizgowe, które poddawane są dużym tarciom. 

Dobre uczyniliśmy jeszcze lepszym 
Hartmut Schmidt mówi o perfekcyjnej symbiozie między spraw-
dzoną powłoką Roto Sil i innowacyjną powłoką Roto Sil Level 6. 
„Roto Sil – co zostało udowodnione – zapewnia długim elemen-
tom bardzo dobrą ochronę przed korozją. Musimy mieć jednak 
także świadomość tego, że wszędzie tam, gdzie elementy okucia 

podlegają obciążeniom mechanicznym lub są łączone za pomocą 
nitowania, muszą być zabezpieczone w sposób szczególny. Tylko 
wtedy okucie jako całość jest w stanie sprostać najwyższym wy-
mogom w zakresie ochrony antykorozyjnej. Na okuciu rdza może 
pojawić się także w miejscach niewidocznych, czego konsekwen-
cją bywa kosztowna naprawa okna. Roto zadbało o te newral-
giczne miejsca.” Roto NX wyznacza kierunki rozwoju także 
w aspekcie powłoki. Roto Sil Level 6 znacznie obniża ryzyko poja-
wienia się rdzy – to ogromna korzyść dla producentów okien. Wg 
Hartmuta Schmidta „okucie rozwierno-uchylne Roto NX w po-
równaniu z systemami innych producentów, jest – co potwierdza-
ją badania – dzięki Roto Sil Level 6 znacznie bardziej odporne na 
zarysowania i uszkodzenia powłoki.” „Poprzez Roto Sil Level 6 
Roto po raz kolejny podwyższa i tak już wysoki standard.” 

Zawsze trafny wybór
Nowa powłoka została po raz pierwszy zaprezentowana 14 listo-
pada podczas Konferencji Prasowej Roto. Hartmut Schmidt przy-
pomniał wówczas, że Roto udziela obecnie 10-letniej gwarancji 
na niezawodność działania wszystkich elementów Roto NT, co 
jest możliwe także ze względu na wysoką odporność na korozję. 
Przewyższając wymogi normy DIN EN 13126-8 dzięki nowej ge-
neracji Roto Sil – Level 6, Roto pomaga uniknąć rdzy na nitach, 
bolcach oraz wysoce eksploatowanych elementach ślizgowych 
i po raz kolejny potwierdza swoje przywództwo technologiczne. 
„Wszyscy producenci okien, którzy decydują się na Roto NX, wy-
bierają z całą pewnością system okuć, który pod każdym wzglę-
dem sprosta wymogom przyszłości”, zapewnia Hartmut Schmidt. 
„Roto NX dzięki powłoce Roto Sil Level 6 wprowadza nowe stan-
dardy w zakresie rentowności, bezpieczeństwa, komfortu i desi-
gnu. Z tego względu Roto NX to zawsze trafny wybór.”

Roto NX

Roto Sil Level 6 – najlepsza ochrona przed korozją 

&  Co warto wiedzieć o Roto Sil Level 6:  
 
roto-nx.roto-frank.com/pl#surface

 |  Roto Sil Level 6 odznacza się szczególnie dużą twardością 

i odpornością na ścieranie, zapewniając tym samym 

ochronę antykorozyjną także w elementach podlegających 

bardzo dużym obciążeniom.

     powłoka lakieru

  pasywacja bez chromu (IV)

       system ochrony antykorozyjnej 
oparty na mikrokryształach

       materiał podstawowy: stal

Struktura powłoki elementów 
łączących w okuciach Roto
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Kilka pytań

 |  Rozmowa z prezesem zarządu  

Roto Frank AG, 

dr Eckhardem Keillem

Roto Inside: W 39 wydaniu Roto Inside rozmawialiśmy 
w tym miejscu o tym, co dzieje się na rynkach międzynaro-
dowych i o Pana przemyśleniach na ten temat. Może dzi-
siaj porozmawiajmy o Panu? Z dniem 01.01.2019 podej-
muje Pan nowe zadanie.

Dr Keill: Nie jest to do końca prawdą. Z dniem 1 stycznia zmie-
nia się struktura organizacyjna Grupy Roto Frank. Pochodną tego 
jest także zmiana moich zadań. Zapewne jest to najmniej intere-
sujący aspekt tego procesu.

Roto Inside: W ostatnich dniach można było przeczytać 
w mediach o powstaniu trzech w znacznym stopniu samo-
dzielnych przedsiębiorstw oraz o powołaniu do życia hol-
dingu. Co było impulsem do tych zmian i jak by je Pan 
krótko scharakteryzował?

Dr Keill: Od wielu lat Roto pracuje nad tym, aby dzięki zaawan-
sowanej restrukturyzacji stworzyć warunki do pełnego skupienia 
na potrzebach klientów. Uważamy, że przede wszystkim „szczu-
płe organizacje” potrafią koncentrować się na oczekiwaniach 
klientów, gdyż nie tracą energii na wewnętrzną biurokrację. 
Z tego względu Roto wdrożyło tzw. organizację procesową. Jed-
nostki organizacyjne określane do tej pory jako dywizje otrzymają 
teraz większą odpowiedzialność, ponieważ, jak wiadomo, anga-
żują one swoje siły dla różnych grup klientów. Ważnym impulsem 
do podjęcia drugiego ważnego kroku w kierunku przebudowy 
dotychczasowej organizacji była decyzja o budowie trzeciej dywi-
zji, a dokładniej: powstanie Roto Professional Services GmbH. 
Przedsiębiorstwa tworzące tę organizację poświęcają swoją uwa-
gę użytkownikom – dla Roto jest to nowa grupa celu. Dlatego za-

sadne jest, żeby w przyszłości działały trzy grupy firm, wchodzą-
ce w skład holdingu Roto, dedykowane różnym grupom klientów.

Nowo powstały holding, w którym będę pełnić funkcję prezesa 
zarządu, będzie odpowiedzialny za kompleksową strategię rozwo-
ju przedsiębiorstwa, corporate design, identyfikację i komunika-
cję korporacyjną oraz prawo patentowe i dział prawny.

Roto Inside: Czy klienci tych trzech dywizji lub grup firm 
będą w dalszym ciągu obsługiwani przez swoich dotych-
czasowych doradców?

Dr Keill: Tak, ale to nie wszystko. W dalszym ciągu będą otrzy-
mywać usługi na najwyższym poziomie zarówno w sferze pro-
duktowej jak i serwisowej. Nieliczne zadania niezwiązane z dzia-
łalnością operacyjną zostały przeniesione w ramach holdingu. 
W przyszłości klienci odczują jeszcze większą koncentrację Roto 
jako ich dostawcy na zaspokajaniu potrzeb.

Istniejące od dawna duże dywizje, które reprezentują marki Roto 
i Deventer oraz Roto i Columbus, będą niezmiennie kontynuować 
swoją działalność. Zmieni się jedynie forma prawna i nazwa dywi-
zji Okna Dachowe, ponieważ spółka już przed kilkoma laty wyco-
fała się z rynku kolektorów słonecznych. Nazwa firmy powinna 
być adekwatna do sytuacji. Roto Professional Services GmbH, 
czyli w naszym żargonie „trzecia dywizja Roto”, to młoda grupa 
przedsiębiorstw, której powstanie związane jest z przejęciem 
w 2017 i 2018 roku firm Wollenberg i Keller. Dywizja ta w kolej-
nych latach powinna być coraz silniejsza i oferować usługi serwi-
sowe związane z obsługą okien i drzwi we współpracy z produ-
centami stolarki, którzy bazują na technologii Roto.

Roto Inside: Proszę pozwolić mi jednak na zadanie tego py-
tania – z CEO w Roto Frank AG na Prezesa Zarządu Roto 
Frank Holding AG: co to oznacza dla Pana osobiście? 

Dr Keill: Moja nowa funkcja będzie polegać na wypełnianiu wy-
mienionych zadań w ścisłej współpracy z małym zespołem pra-
cowników. Postrzegam to jako bardzo atrakcyjną perspektywę 
i możliwość dalszej strategicznej i koncepcyjnej pracy nad rozwo-
jem Grupy, wykorzystującą moje 13-letnie doświadczenie w dzia-
łalności operacyjnej Roto Frank AG, bez jednoczesnej odpowie-
dzialności za wynik operacyjny.

Roto Inside: Jak w przyszłości zostaną uregulowane kompe-
tencje w zarządzie Grupy Technologia Okien i Drzwi?

Dr Keill: Zostanie powołany nowy prezes zarządu, któremu pod-
legać będą kierownicy procesów i dyrektorzy. Do momentu jego 
powołania funkcję tę będę sprawował osobiście. Także w tym 
przypadku obowiązuje zasada: wszystkie kraje, rynki i klienci 
będą w dalszym ciągu otoczeni opieką menedżerów, którzy dzia-
łają tam od lat. Menedżerowie otrzymają wkrótce jedynie nowe-
go przełożonego. Za obszar finansów w dalszym ciągu będzie od-
powiadać Michael Stangier.

Roto Inside: To wszystko robi wrażenie całkowitej 
kontynuacji...

Dr Keill: To prawda, nie mogę wyobrazić sobie konstelacji, która 
bardziej nadawałaby się do tego, aby wykorzystać know-how 
przedsiębiorstwa, jego stabilność oraz rozwijać możliwości Grupy 
Roto. Dwukrotnie w tej rozmowie zostałem zapytany, czy mogli-
byśmy porozmawiać o mnie. Proszę zatem pozwolić mi na kilka 
osobistych słów. 

Mam za sobą fantastyczne lata pracy zawodowej w silnym ze-
spole. Wspólnie rozwijaliśmy Roto, a ja w szczególny sposób 
czuję się związany z firmą. Wiem, że wszystkie trzy grupy przed-
siębiorstw są w dobrej kondycji i kierują nimi mądrzy ludzie. Je-
stem bardzo wdzięczny za to, że teraz mogę poświęcić się przede 
wszystkim budowaniu strategii i rozwojowi. To ekscytujące zada-
nie. Od 2019 roku Roto będzie skupiać cztery jednostki, które 
w pełni będą mogły poświęcić się swoim klientom i zadaniom. 
Oczekuję, że będą to podwaliny pod dalszy udany rozwój Roto. 
Międzynarodowa prasa branżowa, z którą spotkaliśmy się przed 
kilkoma dniami, podobnie jak Roto Inside, będzie miała o czym 
informować. Kierując się potrzebami i oczekiwaniami klientów, 
firmy należące do Grupy Roto, nadal będą kształtować rynek.  
Jestem o tym przekonany.

Prezentacja możliwości na arenie międzynarodowej

Roto Aluvision na targach BAU 2019
 � Wydarzenie Targi BAU w Monachium to międzynarodowe miejsce spotkań dla wszystkich, którzy zajmują się produkcją fasad i okien z aluminium. Także Roto wydele-

guje na targi w 2019 roku międzynarodowy zespół doradców, którzy odpowiadać będą na pytania dotyczące systemowych rozwiązań obiektowych. Specjaliści Roto 
w dziedzinie aluminium oczekiwać będą na zainteresowanych w dniach 14 – 19 stycznia 2019 r. w hali C1 na stoisku 319.

Codzienną pracę Roto Aluvision charakteryzuje 
ścisła współpraca z architektami, projektanta-
mi fasad i systemodawcami. Dlatego targi 
BAU w Monachium są wielowątkowe. „Często 
rozmowy podczas targów BAU są kamieniem 
węgielnym udanych projektów naszych klien-
tów”, wyjaśnia Jordi Nadal, dyrektor Roto Alu-
vision na Europę i obie Ameryki, „lub finalizo-
wane są tutaj tematy, nad którymi pracowano 
od wielu miesięcy. Z tego względu targi te 
mają dla nas duże znaczenie i przygotowujemy 
się do nich gruntownie. W Monachium Roto 
chce inspirować i nie pozostawić żadnych py-

tań bez odpowiedzi. W ten sposób nawiązuje-
my owocną współpracę z systemodawcami, 
producentami ślusarki i zleceniodawcami. To 
praca, do której przykładamy duże znaczenie. 

Bogaty asortyment –  
wszechstronny serwis
Za sprawą bogatego asortymentu produktów 
do okien i drzwi z aluminium oraz wszech-
stronnego serwisu Roto Object Business jest 
cenionym partnerem projektantów, systemo-
dawców i producentów ślusarki. „Jeżeli uda 
nam się w Monachium zaprezentować, jak 

wszechstronne może być doradztwo Grupy 
Roto i wsparcie np. budowy wzorcowego obiek-
tu któregoś z producentów, to w kolejnych mie-
siącach otrzymamy wiele interesujących za-
dań”, relacjonuje Jordi Nadal w oparciu 
o doświadczenia wcześniejszych targów. „Cie-
kawość odwiedzających targi budzi także fakt, 
że Grupa Roto oferuje obecnie niespotykanie 
wiele elementów wysokiej jakości do okien 
z aluminium – okucia, klamki, zamki, technika 
szklenia i profile uszczelniające. Dużo się będzie 
działo na stoisku Roto na targach Bau 2019 – 
zostaną tu zaprezentowane nowości z asorty-

mentu podstawowego oraz obiektowe rozwiąza-
nia nietypowe.”

 |  Jordi Nadal, dy-
rektor Roto Alu-
vision na Europę 
i obie Ameryki
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Firma Jens Graner GmbH od roku 2000 stosuje 
w produkcji okien z PVC system okuć Roto NT. 
Z tego względu oraz na bazie doświadczeń ze 
znakomitym serwisem ze strony Roto „w nor-
malnych warunkach” Jens Graner i jego zespół 
przystali na propozycję przejścia na Roto NX 
jeszcze przed oficjalnym wprowadzeniem syste-
mu na rynek w 2017 roku. 

„Wprowadzenie każdego nowego produktu po-
przedzają intensywne testy. To samo dotyczy 
procesów przejścia na nowy system okuć w pro-
dukcji okien”, wyjaśnia Andreas Eilmes, do-
świadczony pracownik w zespole dopasowania 
i marketingu produktu. Nadzorował on proces 
przechodzenia na nowy system w firmie Jens 
Graner GmbH. „Chcemy być pewni, że wdroże-
nie Roto NX uda się na szeroką skalę, a indywi-
dualny proces przestawiania u każdego klienta 
przebiegnie sprawnie i bez komplikacji. Każde 
wdrożenie przebiega trochę inaczej, ponieważ 
każdy producent stolarki okiennej oferuje trochę 
inny produkt. Roto musi zatem zrobić wszystko, 
aby wysyłać do klientów w pełni przygotowane 
zespoły wdrożeniowe. Doświadczenie – także 
w tym przypadku jest bezcenne.”

Start już po trzech miesiącach. 
Lutz Kolbe, kierownik produkcji w firmie Jens 
Graner GmbH, wspomina: Roto przedstawiło nam 
w lipcu 2017 roku koncepcję produktu i zaprezen-
towało elementy wzorcowe, które bardzo nam się 
spodobały.” Do października trwały przygotowa-
nia do wykonania pierwszych okien, przekazanie 
danych okuciowych i pierwsze zatowarowanie na 
potrzeby produkcji próbnej. Cotygodniowe bez-
pośrednie kontakty oraz indywidualna opieka ze 
strony Roto były podstawą sprawnego wdroże-
nia. Pracownicy firmy Jens Graner GmbH zostali 
przeszkoleni, a w pierwszym tygodniu Roto towa-
rzyszyło i obserwowało start produkcji. 

Lutz Kolbe pamięta, że „obecni wówczas kon-
struktorzy Roto ciągle krytycznie dopytywali, czy 

i jak można dokonać przestawienia na nowe 
okucie w sposób jeszcze prostszy i w krótszym 
czasie.” „Jeżeli pracuje się już na systemie mo-
dułowym Roto NT, to przejście krok dalej na 
Roto NX nie stanowi problemu.” Jens Graner 
GmbH wykorzystuje Roto NX ze stroną zawiaso-
wą P do okien z PVC o masie skrzydła do 
130 kg, zatrzask balkonowy, zasuwnicę o dużym 
dornmasie z systemem EasyMix oraz blokadę 
błędnego położenia klamki. Końcowa ocena 
Lutza Kolbe: „Roto NX dotrzymuje obietnic.”

Okucia Roto NX to więcej korzyści
„Wszystkie elementy znakomicie sprawdzają się 
w produkcji”, podkreśla doświadczony kierow-
nik techniczny, „a liczba najróżniejszych elemen-
tów stosowanych w wielowariantowej produkcji 
została znacznie ograniczona. Wzrosła liczba 
jednakowych elementów. Pod tym względem 
możemy potwierdzić, że producent stolarki, 
przechodząc na Roto NX odciąża własną logi-
stykę, szybciej produkuje więcej wariantów na 
tej samej linii produkcyjnej i jest po prostu bar-
dziej wydajny."

Bardziej wydajny także z korzyścią dla swoich 
klientów jest Jens Graner. Jego 40 osobowa za-
łoga specjalizuje się w obsłudze dużych projek-
tów. Firma Jens Graner GmbH otrzymuje coraz 
więcej zleceń na produkcję okien i drzwi roz-
wierno-uchylnych z dużymi i ciężkimi skrzydła-
mi. „Z tego powodu strona zawiasowa P jest dla 
nas bardzo istotnym elementem. Okna ze skrzy-

dłami do 130 kg możemy produkować teraz na 
standardowej linii.”

Dobrze wyposażeni na przyszłość
Nie ma on wątpliwości, że w krótkim czasie tak-
że elementy systemu okuć Roto NX, które 
przede wszystkim zapewniają większe bezpie-
czeństwo i komfort, będą cieszyć się coraz 
większym zainteresowaniem. Obecnie w firmie 
Jensa Granera do produkcji dołącza nowator-
skie rozwiązanie KSR oraz elementy TiltSafe. 
Podsumowując Lutz Kolbe podkreśla, że 
Roto NX dysponuje wszystkim, aby zdobyć 
uznanie jako innowacyjny system okuć rozwier-
no-uchylnych, który „ponownie wyznacza kie-
runki rozwoju”. 

A co z jakością serwisu w okresie przestawiania 
produkcji? Na ten temat Jens Graner wyraża się 
bardzo pochlebnie. Andresas Eilmes podkreśla: 
oczywiście firmy pionierskie takie jak Jens Gra-
ner miały zapewnioną bardzo intensywną i dłu-
gą opiekę, w którą zaangażowanych było wielu 
specjalistów z Roto. Chcieliśmy bardzo grun-
townie prześledzić proces przestawiania pro-
dukcji. Ale generalnie wdrożenie Roto NX u każ-
dego producenta, poczynając od planowania aż 
do uruchomienia produkcji, jest nadzorowane 
przez nas. Równocześnie uwzględniane są 
i analizowane indywidualne rozwiązania stoso-
wane u każdego producenta. Na Roto można 
polegać przy przestawianiu produkcji. Słowo!” 

Bezproblemowe przejście

Roto NX dotrzymuje obietnic
 � Nowość w Roto To, czy nowy system okuć spełnia obietnice producenta, okazuje się dopiero w praktyce. Praktykiem, który już dziś 

może wypowiedzieć się na temat swoich doświadczeń z Roto NX, jest Jens Graner. Jego firma, Jens Graner GmbH, jako jedna z pierw-
szych zdecydowała się przejść na Roto NX. Powstała w 1991 roku firma zastosowała okucia Roto NX w produkcji okien z PVC już jesie-
nią 2017 roku. „Dobra robota”, mówi o okuciu Jens Graner. „To innowacyjny system, który bardzo przypadł do gustu naszemu zespoło-
wi. Równie wysokie noty otrzymał serwis wdrożeniowy Roto.” 

 |  Mechaniczny zatrzask balkonowy Roto NX umożliwia re-

gulację skrzydła w pionie do 7 mm.

 |  Zadowolony zespół pilotażowy:  

(od lewej) Olaf Lutze – przedstawiciel regionalny 

Roto, Lutz Kolbe – kierownik produkcji w firmie 

Graner i Thomas Gießler – technolog wdrożenia 

Roto

 |  Rozwiązanie problemu: strona zawiasowa P w Roto NX 

o nośności skrzydła do 130 kg. 

 | Lutz Kolbe, kierownik produkcji w firmie Jens Graner GmbH

„ Wzrosła liczba jednakowych elementów. Z tego 
względu możemy potwierdzić, że producent stolar-
ki, przechodząc na Roto NX odciąża własną logisty-
kę i jest po prostu bardziej wydajny.”

&   Wszystko o Roto NX 
na stronie:  
 
roto-nx.roto-frank.com/pl
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Fabryka Roto w Kalsdorfie

Integracja pionowa – optymalizacja procesów
 � Wydarzenie Ponad 50 dziennikarzy z 17 krajów odwiedziło w dniach 13 i 14 listopada Kalsdorf w Austrii, gdzie odbywała się konferencja prasowa 

Roto. Mieli oni okazję zobaczyć fabrykę o największej pionowej integracji spośród wszystkich zakładów produkcyjnych Roto. „Oczywiście, podobnie jak 
w innych zakładach, także my zajmujemy się obróbką stali i finalnym montażem wielu elementów z asortymentu Roto. Dodatkowo dysponujemy jednak 
własną odlewnią wtryskową tworzyw sztucznych, odlewnią ciśnieniową cynku, galwanizernią oraz nową lakiernią proszkową”, objaśnia na wstępie  
Alois Lechner. Od 45 lat pracuje on w Roto, a od 2006 roku jako prezes Roto Frank Austria GmbH.

 |  Produkcja tych samych elementów 

zamków i długich serii odbywa się 

bardzo racjonalnie w sposób półau-

tomatyczny. Krótkie serie powstają 

w produkcji ręcznej, która nadal 

jest najbardziej wydajna w tym  

zakresie.

„Dzięki tym rzadko spotykanym możliwościom 
przyczyniamy się w dużym stopniu do skrócenia 
terminów realizacji dostaw, na czym zyskują 
klienci w całej Europie.” Roto Inside towarzyszy-
ło Christianowi Lazarevicowi, kierownikowi pro-
dukcji i desygnowanemu następcy Aloisa Lech-
nera podczas oprowadzania przedstawicieli 
mediów po zakładzie produkcyjnym. Same za-
kłady w Kalsdorfie produkują ponad 80% 
wszystkich części do zawiasów i zamków Roto 
Door. Mimo ekstremalnie niskich zapasów ma-
gazynowych prawie 100% zamówień jest reali-
zowane wciągu 5 dni roboczych – tak wyglądają 
liczby. Świadczą one o optymalizacji procesu 
produkcyjnego oraz dobrej pracy „na zapleczu”.

Własna narzędziownia  
to większa elastyczność
Dzięki własnej narzędziowni Roto w dużej mie-
rze przyczynia się do trwałego utrzymania jako-
ści produktów wytwarzanych na wszystkich li-
niach produkcyjnych, a czas reakcji nawet przy 
zamówieniach bardzo małych ilości jest wzoro-
wo krótki – potwierdza Christian Lazarevic, od-
powiadając na zadane pytanie. „Możemy udo-
stępnić lub przerobić narzędzia szybciej niż 
każdy inny dostawca, ponieważ istnieje ścisła 
współpraca między operatorami maszyn i ich 
kolegami z działu budowy narzędzi. Tu nikt nie 

powie „Tak, ale...”. Wszystkim nam przyświeca 
ten sam cel i koncentrujemy się na dwóch rze-
czach: na jakości i korzyści klienta.” 

Wyznaczając nowe standardy
Na końcowym etapie za jakość odpowiada nasza 
własna nowoczesna galwanizernia i uruchomio-
na ostatnio lakiernia proszkowa. „Z obu jesteśmy 
bardzo dumni, ponieważ przybliżają nas do na-
szego celu – produkcji przyjaznej dla środowiska 
i oszczędnej jeśli chodzi o surowce”, wyjaśniał 
Christian Lazarevic. Od 2017 roku zakłady Roto 
w Kalsdorfie biorą udział w pilotażowym projek-
cie austriackiego instytutu badawczego ds. 
zrównoważonych technologii, AEE Intec. Czy 
podczas procesów galwanizacji można uzyskać 
większą efektywność wykorzystania zasobów 
dzięki połączeniu sił przemysłowego ciepła odpa-
dowego i energii słonecznej? Zakłady Roto 
w Kalsdorfie pracują wraz z naukowcami nad od-
powiedzią na to pytanie. „Jesteśmy dumni z na-
szej galwanizerni także dlatego, że gwarantuje 
ona pozycję lidera w zakresie jakości powłok ze-
wnętrznych i ochrony przed korozją.” 

 |  Multitalent – lakiernia proszkowa: tutaj powlekane są ele-

menty ze stali, ciśnieniowe odlewy z cynku, aluminium 

i innych metali (zdjęcie po prawej stronie).

 |  W narzędziowni w Kalsdorfie powstają wszystkie narzędzia do ciśnieniowych odlewów cynku oraz 

odlewów wtryskowych z tworzyw sztucznych. Czas przezbrajania maszyn został znacznie skróco-

ny za sprawą powołania „Technikum Roto”. Celem nowego centrum kompetencyjnego jest kon-

struowanie narzędzi, które można przezbroić jeszcze szybciej niż narzędzia starszej generacji.

 |  Modułowe systemy narzędzi do długich elementów w obróbce stali także służą zwiększeniu ela-

styczności. Użycie tylko jednego zestawu narzędzi i niewielkie przezbrojenie pozwala na produkcję 

kilku wariantów elementów listwowych. Podobnie sprawdzają się zintegrowane narzędzia uzupeł-

niające, zestawiane podczas przezbrajania  w kilka modułów.
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Tradycyjnie otwarci na nowości
Urządzenia, które zostały zademonstrowane 
przedstawicielom mediów, ucieszyłyby z pewno-
ścią także Adolfa Finze, kontynuuje Christian La-
zarevic. Ten przedsiębiorczy racjonalizator utwo-
rzył w 1868 roku fabrykę gwoździ, którą w 1893 
roku przeniósł do Kalsdorfu. Dała ona początek 
Roto Austria GmbH. 28 września pracownicy 
wraz z rodzinami świętowali jubileuszowe „uro-
dziny” firmy Roto Frank Austria GmbH. „Mówiąc 
o ponad 150-letniej historii należy pamiętać, że 
historyczne są tu tylko budynki. Nasze maszyny 
i urządzenia należą do najnowocześniejszych 
w całej zintegrowanej organizacji produkcyjnej 
Roto. Technologiczna cisza w Roto nie zapano-
wała nigdy. 

Jedna lokalizacja –  
dwa centra kompetencyjne
Roto Frank Austria – nazwa ta kojarzy się dzisiaj 
nie tylko z fabryką o największej pionowej inte-

gracji produkcji spośród wszystkich zakładów 
Roto, ale także z asortymentem „Roto Door”. 
W Kalsdorfie powstaje niemal wszystko, co jest 
potrzebne do produkcji drzwi od strony okucio-
wej. To, że na miejscu mamy dostęp do tak 
ważnego centrum rozwoju produktów, wiąże się 
z faktem, że dzięki naszym narzędziowcom, wła-
snym formom odlewniczym i technologicznie 
nowoczesnym urządzeniom możemy bardzo 
szybko realizować prototypy produktów”, pod-
kreśla z przekonaniem Christian Lazarevic. „Pra-
wie 400 pracowników tu na miejscu docenia 
różnorodność zadań i szanse, które tu 
otrzymują.” 

Nowoczesna technologia narzędzi  
z „Technikum Roto”
Aby spełnić wymagania klientów w zakresie co-
raz większej ilości wariantów i jednocześnie re-
alizować mniejsze zamówienia, w „Technikum 
Roto” w Kalsdorfie połączono siły specjalistów 
w dziedzinie technologii narzędzi i sterowania 

procesem produkcyjnym. „Można powie-
dzieć, że stworzyliśmy tutaj kolejne centrum 
kompetencji. Z efektów jego pracy korzysta 
wielu klientów Roto. Specjaliści wspólnie od-
powiadają za to, aby w Roto terminy realizacji 
zleceń były bardzo krótkie.” Dzięki częściowej 
lub całkowitej automatyzacji produkcji zam-
ków i okuć do drzwi udało się znacznie pod-
nieść efektywność produkcji zakładu. „Wpro-
wadzając nowoczesną technologię systemów 
modułowych chcemy wykorzystać wszystkie 
możliwości, aby jeszcze bardziej zwiększyć 
elastyczność Roto”, wyjaśnia Alois Lechner 
podczas zwiedzania produkcji. „Elastyczność 
oraz niezmienny poziom jakości – to cechy, 
które Roto promuje już dzisiaj na całym świe-
cie. I tak ma zostać, tym bardziej, że wymaga-
nia klientów są coraz wyższe.” 
 

Integracja pionowa – optymalizacja procesów

 |  Od 2015 roku Christian Lazarevic (z lewej) jest kierownikiem produkcji w za-

kładzie w Kalsdorfie. Z dniem 1. stycznia zastąpi on Aloisa Lechnera (po pra-

wej) na stanowisku Prezesa Roto Frank Austria GmbH. Alois Lechner prze-

chodzi na emeryturę i po 45 latach pracy opuszczą firmę. 

 |  W nowej lakierni proszkowej można stoso-

wać ponad 100 różnych kolorów farb.  

Najkrótsze serie lakierowane są ręcznie 

w osobnej kabinie. 

 |  W galwanizerni cynkowaniu poddawane są elementy na 

specjalnych stojakach lub w kadziach. Proces został tak 

zaplanowany, aby elementy nie trafiały do magazynu 

przejściowego ani przed, ani po ocynkowaniu. 

 |  Rozwierno-uchylne strony zawiasowe do okien i drzwi wytwarzane są na najbardziej zautomatyzowanej 

linii produkcyjnej w Kalsdorfie. Gotowe części montowane są w sposób automatyczny z elementów, któ-

re są dostarczane bezpośrednio z odlewni cynkowej i tworzyw sztucznych oraz z wydziału obróbki stali. 

 |  Roto – ciśnieniowe odlewy z cynku w zakładzie w Kalsdorfie: nowa generacja urządzeń i narzędzi przy-

czyniła się do skrócenia o połowę czasu przezbrajania oraz do istotnego przyspieszenia realizacji zamó-

wień krótkich serii. 

 |  Roto stawia na laserową technologię tłoczenia zarówno 

w przypadku produktów wykonywanych na specjalne za-

mówienia jak i w przypadku wykonywania prototypów. 

Dane elementu laser otrzymuje bezpośrednio z oprogra-

mowania konstrukcyjnego. 
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 |  Warsztat na kółkach: „Nie zabieramy okien. Dozbrojenie i przezbrojenie  

odbywa się na miejscu. Sprawnie, a często bez przerywania pracy biura,  

hotelu, czy szpitala.” 

65 mln Euro  
na ochronę  
antywłama- 
niową

 � Właściciele domów w Niemczech, którzy 
chcą lepiej zabezpieczyć swoje okna i drzwi 
poprzez „dozbrojenie” ich w certyfikowane 
elementy zabezpieczające, w dalszym ciągu 
mogą liczyć na wsparcie państwa. W 2018 
roku ponownie zagwarantowano korzystne 
pożyczki na prace modernizacyjne. 

W tym roku całkowita suma możliwych kredy-
tów opiewa na kwotę 65 mln euro i jest wyższa 
od ubiegłorocznej o 15 mln euro. Wsparcie to 
ma być kontynuowane w 2019 roku.

Dr Ingrid Hengster, członek zarządu grupy nale-
żącej do niemieckiego państwowego banku roz-
woju, która w imieniu państwa zarządza środka-
mi przeznaczonymi na ten cel i przydziela 
kredyty, mówi o „dużym zainteresowaniu dofi-
nansowaniem” i „dużym znaczeniu” wsparcia 
ze strony państwa w dziedzinie poprawy ochro-
ny antywłamaniowej. 

Właściciele, którzy chcą aby ich dom był bar-
dziej bezpieczny lub bardziej nowoczesny, mogą 
dodatkowo posiłkować się kredytem oferowa-
nym w drugim programie dofinansowania, np. 
w celu zamontowania czujników elektronicz-
nych w oknach, roletach i drzwiach. W 2018 
roku państwowy bank rozwoju dysponował 
kwotą 75 mln euro na kredyty związane z mo-
dernizacją oraz tworzeniem pomieszczeń „bez 
barier” dla osób starszych. 
 
Źródło: www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/

Pressemitteilungen-Details_482624.html

Z kasy państwa

 |  Matthias Nagat, kierownik ds. marketingu i dopasowania produktu Roto Aluvision jest przekona-

ny: „specjaliści tacy jak Karim Bouzrara i jego pracownicy będą coraz bardziej potrzebni.“ 

serwacji i pielęgnacji w wielu budynkach do-
chodzi do uszkodzeń okien. Każdy oddaje swój 
samochód na przegląd, ale tylko nieliczni inwe-
stują w serwis okien, mimo że okna wysokiej 
jakości można naprawić. Drogiej wymiany okien 
można uniknąć dzięki znacznie mniej kosztow-
nej regeneracji okuć i zamontowaniu nowych 
uszczelek. W trakcie takiej renowacji dodawane 
jest zabezpieczenie antywyważeniowe w klasie 
RC 2 lub RC 3 poprzez montaż rolek ryglujących 
z systemu Roto AL.

Roto Inside: Jak klient rozpozna, że ma do 
czynienia z godnym zaufania 
profesjonalistą?

Bouzrara: Świadczy o tym fachowe doradztwo 
i sposób pracy. To branża dla ludzi, którzy są 
bardzo dokładni i zatrudniają fachowców. My 
znamy każde okucie i już po pierwszej wizycie 
jesteśmy w stanie powiedzieć, jaki system okuć 
należy zastosować i jakie prace wykonać, aby 
osiągnąć odpowiedni efekt. Gdy jest to szcze-
gólnie trudne, szukamy rozwiązania z pomocą 
naszych dostawców. Każdemu oferujemy odpo-
wiednie rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa 
i komfortu do okien i drzwi zewnętrznych. 

Roto Inside: Czy firma BVS zawsze znajduje 
perfekcyjne rozwiązanie?

 � Aluminium Życzeniem wielu posiadaczy domów jest lepsza ochrona antywłamaniowa. Tym samym, segment rynku, który dotychczas 
rozwijał się w ukryciu, otrzymał dodatkowy impuls: serwis w zakresie modernizacji i odnowy okien i drzwi. Specjalnie dla Roto Inside: 
rozmowa z Karimem Bouzrarą, właścicielem firmy BVS Bouzrara Verschluss- & Sicherheitstechnik z Langenfeld, która od 30 lat zajmuje 
się wyłącznie modernizacją i odnową elementów budowlanych. W rozmowie brał udział także Matthias Nagat, kierownik ds. marketingu 
i dopasowania produktu Roto Aluvision. Od niemal dwóch lat współpracuje on z takimi specjalistami jak firma z Langenfelder.

Roto Inside: Wielu właścicieli chciałoby 
mieć dzisiaj w swoich domach lepsze za-
bezpieczenia antywłamaniowe. Co im Pan 
radzi? 

Bouzrara: Rzeczywiście – najpóźniej, gdy do-
chodzi do włamania, poszkodowani oraz ich są-
siedzi decydują się na inwestycję. Polecamy 
wówczas dozbrojenie okien i drzwi balkono-
wych w trwałe rozwiązania techniczne monto-
wane we wrębie, a więc takie, które posiadają 
wystarczającą ilość rolek ryglujących, Profesjo-
naliści wiedzą, że zamki i rygle montowane na 
profilu skrzydła lub ościeżnicy są w dłuższej per-
spektywie źródłem problemów, a poza tym mają 
niewiele wspólnego z komfortem, nie wspomi-
nając już nawet o wyglądzie. Od lat oferujemy 
zabezpieczenie przed wyważaniem w klasie 
RC 2 lub RC 3 jako dodatkowe wyposażenie do 
okien z PVC, drewna i aluminium. Wydatki na 
reklamę od dawna możemy sobie podarować. 
Zadowoleni klienci po prostu nas polecają. Do-
bra praca jest nasza najlepszą reklamą.

Roto Inside: Zatrudnia Pan dziesięciu monta-
żystów. Czy wszyscy zajmują się wyłącznie 
montażem okuć antywyważeniowych?

Bouzrara: Nie. Zajmujemy się także renowacją 
okien z aluminium. Na skutek niewłaściwej kon-

Kompetencja jest w cenie
Modernizacja i odnowa

Nagat: Cały zespół jest bardzo kompetentny. 
Rzadko kiedy brakuje właściwego rozwiązania. 
W ostatnich latach Roto przygotowało również 
rozwiązania stosowane w pracach renowacyj-
nych. W przypadku, gdy w oknie należy wymie-
nić całe okucie, przygotowujemy konfigurację 
dla obiektu, która w zakresie bezpieczeństwa 
i komfortu pozwala stare okna podnieść do po-
ziomu nowych. W oknach z aluminium podsta-
wą jest system okuć Roto AL lub Roto AL Desi-
gno z ukrytymi zawiasami, spełniający wysokie 
wymagania estetyczne. BVS to bardzo doświad-
czony usługodawca. Wymiana okucia odbywa 
się na miejscu, bez konieczności przerywania 
pracy. Cieszy to wielu klientów i w naszym prze-
konaniu podnosi rangę całej branży okiennej. 
Kto inwestuje w okna wysokiej jakości i regular-
nie dba o nie, może oczekiwać, że nawet po 20 
latach będzie mógł je doposażyć lub gruntownie 
odnowić. 

Roto Inside: Czy należy oczekiwać dalszego 
wzrostu zapotrzebowania na usługi 
serwisowe?

Nagat: Absolutnie, tak. Oczywiście, producenci 
chcą sprzedawać nowe okna. Ale należy zaak-
ceptować, że kompletna wymiana okien ma 
sens najwcześniej wówczas, gdy okna wykazują 
bardzo złą izolacyjność cieplną lub gdy zmienia-
my elewację. Firmy takie jak BVS doskonale 
sprawdzają się w przypadku wielu mniejszych 
projektów, kiedy trzeba przywrócić bezpieczne 
i komfortowe funkcjonowanie okna lub dozbroić 
je w elementy antywyważeniowe.

Bouzrara: Tak, zakłady takie jak mój są poszuki-
wane. Ale tak samo ważne są przemyślane sys-
temy okuć. Roto AL i Roto AL Designo są tak 
skonstruawane, że listwę popychacza w prosty 
sposób możemy wyposażyć w rolki ryglujące. 
Podobnie funkcjonował niestosowany już sys-
tem Roto ALU 400i. Jeżeli spotykam ten system 
w oknach, wówczas mogę zaoferować dozbro-
jenie na korzystnych warunkach, ponieważ 
można je wykonać bardzo szybko. Gdy wymie-
niamy w oknie z aluminium całe okucie, 
a Roto AL pasuje do systemu profili, to cieszy-
my się, ponieważ jesteśmy absolutnie przekona-
ni co do jego jakości. Jeżeli odnawiać, to po-
rządnie stosując wysokiej jakości okucia.

 |  Karim Bouzrara, właściciel BVS: „Nasz magazyn to waż-

ny element sukcesu. Po stwierdzonym włamaniu 

wszystko musi odbywać się bardzo szybko. Dom jak 

najszybciej należy ponownie zamknąć. Sięgamy na pół-

kę i już jesteśmy w drodze.”
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Okucie rozwierno-uchylne Roto NX z funkcją 
TiltSafe już stało się synonimem bezpieczeń-
stwa. Rozwiązanie łączy zalety wysokiej szczel-
ności okien z możliwością uchylenia i przewie-
trzenia domu w sposób w pełni bezpieczny. 
Okno pozostawione w pozycji uchylonej jest za-
bezpieczone przed wyważeniem, co potwierdza 
certyfikat klasy odporności antywłamaniowej 
RC2. Eksperci Roto zaprosili uczestników spo-
tkania branży stolarki w Mszczonowie do prze-
testowania nowatorskiej funkcji. Ochotnicy sta-
rali się wyważyć uchylone okno, wykorzystując 
do tego narzędzia zgodne z normą DIN EN 1627 
– 1630. Bezskutecznie!

„Jesteśmy pod wielkim wrażeniem!”
„Pokaz Roto potwierdził, że rozwiązanie w klasie 
RC2 z uchyłem spełnia swoje zadanie. KNS Ślą-
ska Fabryka Okien wprowadza nowy system 
okuć rozwierno-uchylnych Roto NX, w tym także 
bezpieczne okno TiltSafe” – mówi Andrzej Woź-
niczka, dyrektor handlowy w firmie KNS. „W na-
szym zakładzie produkcyjnym również przepro-
wadziliśmy podobne próby z użyciem śrubokrętu 
i łomu. Uchylonego okna nie udało się całkowi-
cie wyważyć. Po bardzo długim czasie okno zo-
stało zniszczone, ale nie zdołaliśmy go sforso-
wać. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego 
rozwiązania. Widzimy duży potencjał dla okna 
TiltSafe w każdym nowoczesnym domu – wszy-
scy chcemy czuć się bezpiecznie, a przecież po-
mieszczenia muszą być wietrzone”.

Roto NX TiltSafe – jak to działa?
Wysokie zabezpieczenie antywłamaniowe w po-
zycji uchylnej możliwe jest dzięki wykorzystaniu 
trzech stalowych zaczepów antywyważenio-
wych. W połączeniu z antywyważeniową rolką 
ryglującą i klamką zamykaną na klucz zapewniają 
one ochronę antywłamaniową w klasie RC2 wg 
normy DIN EN 1627. Szerokość uchyłu sięga 
6,5 cm, umożliwiając odczuwalną wymianę po-
wietrza i tworząc optymalny klimat pomieszczeń. 
Jednocześnie nowoczesne okno gwarantuje peł-
ną ochronę na wypadek nieproszonych gości. 

Funkcja TiltSafe pozwala na wentylację i usunię-
cie nadmiaru wilgoci z domu także w nocy, na 
parterze, bez obaw o bezpieczeństwo dobytku 
i mieszkańców.

Do inteligentnego domu
Okno Roto TiltSafe dostępne jest w dwóch wa-
riantach: jako wersja klasyczna – obsługiwana 
manualnie oraz wersja sterowana elektrycznie. 
W obu zachowano maksymalną szerokość 
uchyłu umożliwiając lepszą wymianę powietrza. 
W opcji elektrycznej ukryty napęd Roto E-Tec 
Drive pozwala na wygodne podłączenie okucia 
do systemu inteligentnego domu. Elektroniczny 
E-Tec Drive umożliwia zaprogramowanie auto-
matycznego uchylenia okna, a następnie za-
mknięcia i pełnego zaryglowania. Okna można 
zaprogramować tak, by otwierały i zamykały się 
o konkretnej godzinie – np. uchylały na dziesięć 
minut rano i wieczorem. Napęd współpracuje z 
włącznikiem czasowym, czujnikiem wilgotności 
powietrza czy temperatury. Do wyboru są rów-
nież czujniki warunków atmosferycznych. Przy 
porywistym wietrze bądź zacinającym deszczu 
mechanizm sam zamknie okno.

 „Wprowadzimy w najbliższym czasie”
„TiltSafe w klasie RC2 jest dodatkowym walo-
rem w grupie okien rozwierno-uchylnych. Uchył 
jest funkcją, z której najczęściej korzystamy. 

Pierwsze zabezpieczenie antywłamaniowe uchylonego skrzydła

Roto TiltSafe: RC2 i wietrzenie w jednym
 � Bezpieczeństwo Pokaz zabezpieczenia uchylonego okna przed wyważeniem, przeprowadzony przez Roto, był jedną z atrakcji  

III Międzynarodowego Forum Stolarki w Mszczonowie w sierpniu 2018 r. Przedstawiciele producentów okien, eksperci z branży i odwie-
dzający mimo prób z użyciem klinów, wkrętaków i młotka, nie zdołali wyłamać uchylonego okna z okuciem Roto NX TiltSafe. 

 | Szerokość uchyłu sięgająca 65 mm w oknach  

Roto TiltSafe daje lepszą wymianę powietrza, większy 

komfort oraz gwarancję dobrego zabezpiecznia. Obsługa 

okna Roto TiltSafe jest intuicyjna i nie różni sie od obsługi 

standardowego okna rozwierno-uchylnego.

 | Ochotnicy nie zdołali wyważyć uchylonego okna 

mimo kilku minut intensywnych zmagań.

 | Andrzej Woźniczka - dyrektor handlowy w KNS Śląska Fabryka Okien.

„ KNS Śląska Fabryka okien wprowadziła jako pierw-
sza nowy system okuć rozwierno-uchylnych Roto 
NX. Obecnie prezentujemy je w wszystkich salonach 
u naszych Partnerów na terenie Unii Europejskiej." 

Fakt, że okno uchylne zostało zakwalifikowane 
do klasy RC2 ma wpływ na decyzje klientów, 
dla których ważne jest poczucie bezpieczeń-
stwa” – mówi Grzegorz Garbacz, dyrektor ds. 
administracji w firmie Partner z Limanowej.

„Okno TiltSafe rekomendujemy przede wszyst-
kim do budownictwa jednorodzinnego, a także 
do budynków mieszkaniowych na niższych kon-
dygnacjach. Klienci często przychodzą do nas 
z gotowymi projektami, szukając okien do kon-
kretnego pomieszczenia. Roto TiltSafe RC2 
szczególnie polecamy do sypialni – można zo-
stawić uchylone okno na noc bez ryzyka wywa-
żenia. Sprawdzi się także w salonach, gabine-
tach i innych pomieszczeniach na poziomie 
parteru, gdzie ochrona antywłamaniowa jest 
szczególnie pożądana. W firmie Partner wdraża-
my TiltSafe do produkcji. Jesteśmy już po serii 
badań okien na okuciu Roto NT i Roto NX w kla-
sie RC2. Wdrożenie planujemy połączyć z inno-
wacyjną technologią bezklejową – polegającą 
na mechanicznym zabezpieczaniu szyb. To anty-
włamaniowe rozwiązanie zapewni zgodność 
okien i drzwi z normą PN-EN 1627”– dodaje 
Grzegorz Garbacz. 

 |  Zaczepy antywyważeniowe do wentylacji w pozycji 

uchylonego skrzydła.

Grzegorz Garbacz: Okno TiltSafe 

rekomendujemy nie tylko do bu-

downictwa jednorodzinnego.

Andrzej Woźniczka: Widzimy duży potencjał dla 

tego rozwiązania w każdym nowoczesnym 

domu.

&  Więcej  
o Roto NX TiltSafe  
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Nowe filmy 
Roto Patio  
Inowa 

 � Aktualności Roto udostępnia najnowsze 
filmy promocyjne przygotowane z myślą 
o użytkownikach systemów przesuwnych 
Roto Patio Inowa. Każdy z filmów przedsta-
wia inteligente okucie Roto zastosowane 
w innym rodzaju profilu – drewnianym lub 
PVC. 

Nowe filmy prezentują działanie systemów 
w praktyce i ich największe korzyści: lekkie i ci-
che przesuwanie – dzięki konstrukcji opartej na 
rolkach, czy wygodne otwieranie i zamykanie 
– dzięki prostej obsłudze klamką i wsuwaniu 
skrzydła w ościeżnicę.

„Filmy dokładnie obrazują jak działa inteligentny 
system Roto Patio Inowa w różnych typach 
drzwi tarasowych” – mówi Paweł Szkodziak,  
dyrektor marketingu Roto Frank Okucia Budow-
lane. „Pokazują, w jaki sposób odpowiednio do-
brane okucie wpływa na jakość okna i drzwi ta-
rasowych, a w efekcie na wygodę mieszkania. 
Dodatkowo odpowiadają na najczęściej zadawa-
ne pytania, takie jak: na czym polega wspoma-
gany ruch zamykający czy system 4-punktowe-
go automatycznego ryglowania. Biorąca udział 
w filmie modelka otwiera i zamyka duże prze-
suwne drzwi bez najmniejszego wysiłku. Mamy 
nadzieję, że nasze filmy zainspirują architektów 
i inwestorów, dla których celem projektowym 
jest komfort i wygoda całej rodziny”.

Filmy Roto Patio Inowa do drewna i Roto Patio 
Inowa do PVC wyjaśniają w jaki sposób inteli-
gentne systemy przesuwne uzyskują najwyższy 
poziom szczelności i większe bezpieczeństwo. 
Kamera śledzi z bliska innowacyjny ruch zamy-
kający skrzydło w poprzek do profilu ościeżnicy. 
Zobaczyć można wszystkie uszczelki i aktywne 
punkty ryglujące w obszarze słupka. Przedsta-
wione zastosowanie dodatkowych punktów ry-
glowania, rozmieszczonych na obwodzie skrzy-
dła dodatkowo zwiększa szczelność, eliminując 
przedostawanie się wody i powietrza.  

„Warto zwrócić na to uwagę szczególnie 
w okresie zimowym. To właśnie okucie oraz 
uszczelka na obwodzie skrzydła przyczyniają się 
do wymiernych oszczędności w domowym bu-
dżecie, obniżając koszty ogrzewania”, dodaje 
Paweł Szkodziak.

Obraz wart więcej  

niż 1000 słów!

cenci okien jako kluczową zaletę podkreślają 
wysoki poziom izolacyjności okucia. Większy 
komfort przy dużej szczelności możliwy jest 
dzięki innowacyjnemu zamykaniu drzwi z oku-
ciem Roto Patio Inowa – skrzydło przesuwane 
jest w poprzek do profilu ościeżnicy. System 
spełnia wymogi izolacyjności w najwyższej kla-
sie 4 (DIN EN 1026), gdzie przy ciśnieniu 600 Pa 
- odpowiadającym sile wiatru 115 km/h infiltra-
cja powietrza nie przekracza 0,75m2/h·m. Roz-
wiązanie zapewnia szczelność na zacinający 
deszcz w najwyższej klasie 9A (DIN EN 
1027/12208) – także dla 600 Pa / 115 km/h. 

„Nasi klienci doceniają komfort i wygodę roz-
wiązań przesuwnych, ale także efektywność 
energetyczną oraz zabezpieczenie przed wia-
trem i deszczem”– mówi Michał Kubiszewski, 
kierownik działu technologii i baz danych w fir-
mie WND. „W tym zakresie rozwiązanie Patio 
Inowa to technologia innowacyjna na skalę 
światową. Jej zaletą jest duża szczelność dzięki 
zaawansowanym systemom obwiedniowym i 
wykorzystaniu dodatkowych punktów 
ryglowania”. 

 � PVC Przesuwne drzwi tarasowe cieszą się coraz większą popularnością. Inwestorzy doceniają możliwość efektywnego wykorzystania 
przestrzeni – otwarte skrzydła nie zabierają miejsca. Dla użytkowników ważne są także praktyczne aspekty, takie jak komfort przesuwa-
nia, trwałość oraz wysoka izolacja termiczna i akustyczna. W innowacyjnym systemie przesuwnym Roto Patio Inowa producenci okien 
i drzwi mogą dowolnie zaprojektować rozmieszczenie i kierunek otwierania skrzydeł.

Stworzony przez Roto system przesuwny Patio 
Inowa, stosowany w profilach PVC, spełnia na-
wet najbardziej indywidualne potrzeby użytkow-
ników. Umożliwia stosowanie rozwiązania 
w oknach i drzwiach z jednym lub dwoma 
skrzydłami. Pozwala na zaprojektowanie róż-
nych podziałów, tworząc wyjście na taras skro-
jone na miarę.

„Jako producent nowoczesnych okien i drzwi 
obserwujemy coraz większe zainteresowanie 
rynku rozwiązaniami przesuwnymi, dedykowa-
nymi konstrukcjom wielkogabarytowym”, mówi 
Paweł Tysiak, dyrektor generalny w firmie PE-
TECKI. „Szklane budynki, wielkoformatowe 
przeszklenia to dziś synonim nowoczesnej archi-
tektury. Ich komfortowa i wygodna obsługa sta-
ła się dla producentów priorytetem. Rynek idzie 
w kierunku systemów przesuwnych. Takim roz-
wiązaniem jest innowacyjny system okuć Roto 
Patio Inowa, który będziemy intensywnie 
wdrażać”.

Wygodna obsługa i szczelność
W systemie Roto Patio Inowa projektanci sta-
wiają na wygodę i komfort użytkownika. Produ-

Przesuwaj z głową – smart slide
Roto Patio Inowa do PVC

Perfekcyjna produkcja
 „W produkcji okien i drzwi PVC marki PETECKI 
na co dzień wykorzystujemy najlepsze rozwiąza-
nia Roto. Inteligentne superszczelne okucie 
Roto Patio Inowa wprowadzamy obecnie na 
szeroką skalę” – deklaruje Paweł Tysiak. W ta-
kiej sytuacji ułatwieniem jest dostarczanie przez 
Roto wszystkich niezbędnych elementów, dzięki 
czemu wytwórcy stolarki mogą bardzo szybko 
uruchomić produkcję i sprzedaż. 

„W firmie WND system Roto Patio Inowa wdro-
żyliśmy bez problemu. W tym celu wykorzystali-
śmy specjalne narzędzie do zarządzania projek-
tem, ułatwiające wdrożenie na poszczególnych 
etapach i zautomatyzowanie produkcji” – doda-
je Michał Kubiszewski. 

 Paweł Tysiak: Obserwujemy  

coraz większe zainteresowanie 

rynku dużymi konstrukcjami.

 |  Filmy Roto Patio Inowa oglądać można na kanale  

Youtube Roto Frank Okucia

 Michał Kubiszewski: Klienci 

doceniają wygodę i komfort 

rozwiązań przesuwnych.

&  Obejrzyj film  
o drzwiach taraso-
wych Roto Patio  
Inowa z profili PVC  
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&  Obejrzyj film o przesuwnych 
drzwiach tarasowych z drewna na 
bazie inteligentnego systemu  
Roto Patio Inowa 

Roto Patio Inowa – taras w wielkim stylu
Naturalnie drewno

Firma GEBAUER – producent stolarki otworowej z każdego ro-
dzaju drewna –  na co dzień wykorzystuje innowacyjny system 
Roto Patio Inowa.  Na jego podstawie firma stworzyła system 
przesuwnych drzwi tarasowych z drewna Inowa LUX. Doceniając 
niski próg Roto, który odpowiada zapotrzebowaniu na budynki i 
przejścia bez barier, GEBAUER opracował ciekawe rozwiązanie, 
zwiększające możliwości projektowe w zakresie designu. 

„Niewątpliwą zaletą systemu przesuwnego Inowa LUX w naszej 
ofercie jest unikatowa możliwość zamontowania progu na równi 
z podłogą. Rozwiązanie, wynikające ze zmian demograficznych i 
rosnącego zainteresowania mieszkaniami dostosowanymi do po-
trzeb osób starszych, zwiększa swobodę poruszania się i popra-
wia komfort wszystkich użytkowników budynków” – mówi Ma-
rek Gebauer, dyrektor finansowy w firmie GEBAUER. „Dzięki 
stworzonej przez nas koncepcji – wewnętrzny próg drzwi taraso-
wych, można dowolnie wykończyć posadzką. Niezależnie od 
tego czy planujemy panele, drewno czy kafelki możemy przedłu-
żyć podłogę, aż po samo skrzydło systemu przesuwnego Inowa 
LUX”. 

Rozwiązanie pozwala uzyskać ciekawy efekt wizualny, optycznie 
powiększa wnętrze i tworzy wrażenie płynnego łączenia prze-
strzeni pomiędzy pomieszczeniami np. przejście z jadalni na ta-
ras. Wstawiany element może być wykonany z dowolnego mate-
riału: drewna, kamienia lub istniejącej już podłogi. „Jesteśmy 
pierwszym producentem tego rozwiązania w oknie przesuwnym 
z drewna w Polsce i Europie. System okuć Roto Patio Inowa wy-
korzystywany jest od pewnego czasu w stolarce aluminiowej 
i PVC, ale to marka GEBAUER wspólnie z Roto stworzyła rozwią-
zanie do okien i drzwi drewnianych”.

 � Drewno Przesuwne drzwi tarasowe to jeden z najmodniejszych trendów architektonicznych. Wykonane z pięknego 
drewna nadają wnętrzom elegancki i ponadczasowy charakter. Aby uzyskać efekt stylowej i harmonijnej całości – 
polska marka GEBAUER proponuje indywidualne wykończenie niskiego progu w systemie Roto Patio Inowa. Zastoso-
wanie w progu dowolnego materiału wykończeniowego pozwala projektantom i inwestorom na idealne dopasowanie 
progu drzwi przesuwnych do posadzki.

 |  Konstrukcja wszystkich komponentów systemu Roto 

Patio Inowa: uszczelki, okucie, profil, próg, osłona 

jest precyzyjnie uzgadaniana z producentem. 

 |  Dostarczone elementy umożliwiają wykonanie 

drzwi tarasowych zewnątrz- i wewnątrzjezdnych. 

Maksymalna szerokość skrzydła wynosić może 

150 cm, wysokość - 250 cm, a waga - 200 kg.

 | Marek Gebauer: Rozwiązanie idealne do stosowania w budynkach 

piętrowych dzięki wysokiej szczelności.

Drewniane okna przesuwne z systemem jezdnym na ze-
wnątrz – jeszcze lepsza szczelność
Atutem rozwiązania Inowa LUX, podkreślanym przez firmę GE-
BAUER, jest wysoka izolacyjność systemu okuć frmy Roto. „Wy-
brana przez nas opcja umieszczenia jezdnego skrzydła na ze-
wnątrz ościeża, zwiększa jego szczelność. Im silniejsze działanie 
wiatru, tym większy docisk na skrzydło i szczelniejsze drzwi. Te-
sty Roto, które wykonywaliśmy wspólnie w Stuttgarcie potwier-
dziły, że pod względem szczelności systemowi Patio Inowa trud-
no dorównać” – dodaje Marek Gebauer. 

„Przesuwne drzwi Inowa LUX  z powodzeniem można stosować 
w budynkach piętrowych, mocno eksponowanych na silny wiatr. 
W blokach mieszkalnych będą one ciekawą alternatywą dla roz-
wiązania rozwierno-uchylnego. Pozwalają na lepsze zagospodaro-
wanie nawet małej przestrzeni i są doskonale dostosowane do 
wykorzystania na wysokich kondygnacjach” – dodaje Marek 
Gebauer.
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Partner handlowy Roto znakomicie przygotowany

VBH Polska w Roto

 � Szkolenie We wrześniu 2018 r. kadra zarządzająca i pra-
cownicy VBH Polska uczestniczyli w szkoleniu z zakresu 
nowych rozwiązań marki Roto. Przedmiotem szkolenia 
były: najnowszy system okuć rozwierno-uchylnych Roto 
NX, przeznaczony do okien z PVC i drewna, system prze-
suwny Roto Patio Inowa, a także uniwersalne okucie uchyl-
no-przesuwne Roto Patio Alversa. Spotkanie było wyjątko-
wą okazją do integracji, wymiany wiedzy i doświadczeń. 

Przedstawiciele firmy VBH Polska poznawali najnowszy system 
okuć rozwierno-uchylnych Roto NX, przeznaczony do okien 
z PVC i drewna. Prezentacja obejmowała także innowacyjny sys-
tem przesuwny Roto Patio Inowa – wyróżniający się wyjątkową 
szczelnością i łatwą obsługą – także skrzydeł o dużym formacie 
i masie. Zainteresowaniem uczestników cieszył się uniwersalny 
system okuć Roto Patio Alversa, dedykowany do okien i drzwi 
równolegle i uchylno-przesuwnych. Pracownicy i kadra zarządza-
jąca VBH Polska szczególnie docenili modułową konstrukcję sys-
temu oraz możliwość połączenia uniwersalnego obwodu ryglują-
cego i uniwersalnej klamki. To atuty pozwalające zredukować 
nakłady na produkcję, magazynowanie i logistykę. 

Podczas spotkania eksperci Roto prezentowali możliwości dobo-
ru odpowiednich okuć, spełniających określone wymagania doty-
czące wygody i komfortu, przy jednoczesnym spełnieniu wytycz-
nych związanych z izolacyjnością cieplną, wytrzymałością i 
ochroną przed hałasem. Prowadzący szkolenie zaprezentowali 
wybrane realizacje architektoniczne i na ich przykładzie omawiali 
zastosowanie konkretnych rozwiązań w praktyce. 

„Szkolenie było bardzo ciekawe i profesjonalnie przygotowane” – 
mówi Piotr Ziemowski, dyrektor regionalny VBH Poznań,  
wiceprezes do spraw sprzedaży. „Okucia Roto Patio Inowa i Roto 
Patio Alversa są dostępne w ofercie VBH Polska i oba systemy 
zyskują coraz większą rzeszę odbiorców zainteresowanych pro-
stymi, intuicyjnymi i nowatorskimi rozwiązaniami. W najbliższym 
czasie wprowadzamy okucie Roto NX, które zastąpi sprawdzony 
system Roto NT.  
Nowy system Roto NX pownien przynieść oczekiwane i wymier-
ne zmiany w fazie produkcyjnej i użytkowej. Producenci okien 
zyskają na czasie podczas okuwania dzięki ułatwieniom w regu-
lacji i montażu. Zmniejszenie ilości elementów okucia pozwala 
zoptymalizować koszty składowania i logistyki. Ciekawym rozwią-
zaniem w systemie rozwierno-uchylnym Roto NX jest mikrowen-
tylacja zintegrowana w rozwórce. W nowym okuciu na uwagę 

zasługuje także wysoki poziom bezpieczeństwa. Nowoczesne 
okna są cięższe, a standardowy zawias dolny w Roto NX 
pozwala na utrzymanie skrzydła o masie 130 kg”.

Roto Room Warszawski salon wystawienniczy Roto znaj-
duje się w siedzibie firmy, przy ul. Wał Miedzeszyński 402. 
Odbywają się w nim liczne szkolenia, spotkania z kontra-
hentami i inwestorami indywidualnymi. W listopadzie 
Roto Room odwiedzili pracownicy grupy PETECKI – pozna-
jący najnowsze rozwiązania Roto i ich funkcjonalność 
w praktyce.

W przestronnym pomieszczeniu o powierzchni ponad 250 m2 

zgromadzono wzorcowe produkty od najlepszych producentów 
stolarki – 42 przykładowe okna i drzwi, prezentujące pełną gamę 
rozwiązań okuciowych: w naturalnych wymiarach, z różnych ma-
teriałów, o różnorodnym przeznaczeniu. 

Wśród prezentowanych znaleźć można nowoczesne okna roz-
wierno-uchylne, wielkoformatowe przesuwne przeszklenia Roto 
Patio, drzwi harmonijkowe na wysokość całego pomieszczenia 
czy liczne drzwi wejściowe, m.in. z automatycznym zamkiem 
Roto Eneo CC. 

Odwiedzający warszawski Roto Room mogą dobrać rozwiązania 
pod kątem indywidualnych potrzeb, przetestować ich działanie 
i porozmawiać z ekspertami marki. W salonie wzorcowym regu-
larnie odbywają się szkolenia dla producentów okien i drzwi, ar-
chitektów, dealerów okien oraz montażystów i serwisantów.

|   Krzysztof Wanda,  

dyrektor ds. produkcji PETECKI:  

Mimo że znam doskonale ofertę, 

cieszę się, że mogłem zobaczyć 

wszystko w jednym miejscu. Roto 

Room prezentuje szeroki wachlarz 

nowinek technologicznych i różnych 

akcesoriów, w tym elektryczne 

zamki, systemy automatycznego 

otwierania – wszystko to zainstalo-

wane na produktach daje okazję do 

samodzielnego przetestowania.

|  Edyta Jakóbczyk, biuro zarządu 

PETECKI: Roto Room wygląda 

imponująco, jest perfekcyjnie wypo-

sażony! Odbywające się tu szkolenia 

są na najwyższym poziomie i jako 

uczestnicy wynosimy z nich zawsze 

bardzo dużo praktycznej wiedzy. 

Cieszymy się, że Grupa Roto rozwija 

się i wprowadza nowe produkty. 

Tym bardziej nieustanna wymiana 

informacji między kadrą i naszą 

stroną handlową jest niezbędna. 

|  Ewa Jatczak, technolog w firmie PE-

TECKI: Jestem bardzo zadowolona z 

wizyty. W Roto Room miałam okazję 

poznać pełen asortyment i techno-

logię nowych rozwiązań na żywo 

dotknąć wszystkich produktów 

i sprawdzić ich działanie w praktyce. 

Nawet najlepsze prezentacje i ulotki 

nie oddają w pełni rzeczywistości. 

Warto skorzystać z możliwości 

pogłębiania wiedzy i empirycznego 

poznania rozwiązań Roto. 

PETECKI w Roto Room
Najlepiej przekonać się samemu

 |  Piotr Ziemowski, dyrektor regionalny VBH Poznań,  

wiceprezes do spraw sprzedaży

 | Pracowników firmy PETECKI, goszczących w Roto Room w listopadzie, zapytaliśmy o wrażenia.
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&  Więcej informacji na temat modelu klamki TiltFirst na stronie:  
 
www.roto-frank.com/pl/roto-line/technology

Jak w wielu obiektach z lat 80-tych okna jako element budowlany 
były jeszcze w porządku. Wyposażone w nowe okucia i nowe 
uszczelki pomiędzy profilem i szybą będą wg oceny doradcy Roto 
niezawodnie służyć przez kolejne 25 lat – bez ograniczeń w zakre-
sie komfortu i bezpieczeństwa. 

Roto AL następcą Roto ALU 100
Roto AL szybko stało się alternatywnym okuciem dla niedostęp-
nego już Roto ALU 100. Równie atrakcyjne i równie sprawne. To 
okucie zastosował producent okien. Pozytywny efekt uboczny re-
nowacji okuć: dzięki zastosowaniu technologii TiltFirst wszystkie 
okna spełniają obecne wymogi zabezpieczenia przed błędną ob-
sługą. Najemcy pomieszczeń biurowych i goście hotelowi mogą 
uchylać skrzydła okienne, ale nie otworzą ich na oścież.

Stare na nowe w 90 minut 
Prace remontowe przebiegały bardzo szybko. Ani pracownicy 
biura, ani goście hotelowi praktycznie tego nie odczuli. Demontaż 
skrzydeł okiennych i transport do zorganizowanego na miejscu 
warsztatu, założenie prowizorycznego okna, oczyszczenie profilu 
skrzydła i ościeżnicy, wymiana okucia i ponowne założenie skrzy-
dła – wszystkie prace wykonywane po krótkim wdrożeniu przez 
pracowników firmy montażowej Franz Brauer z Rheinbergu nie 
trwały dłużej niż 90 minut w przeliczeniu na okno. Przy czym wy-
miana samego okucia odbyła się bardzo szybko. Usunięcie stare-
go okucia trwało zaledwie 5 minut. Bardziej pracochłonne było 

Na długie lata
 � Aluminium Firma DO Deutsche Office AG wynajmuje prawie 34.000 metrów kwadratowych w swoim komplek-

sie biurowo-hotelowym „Business In-West“ w Ratingen. Jako renomowany oferent nieruchomości klasy pre-
mium, stawia na dobry serwis i kompleksową bieżącą konserwację. W budynkach po blisko 30 latach poddano 
intensywnej renowacji około 2.000 okien z aluminium.

Renowacja okuć z zastosowaniem Roto AL

czyszczenie – przede wszystkim dna rowka, co należało wyko-
nywać ręcznie i bardzo starannie. 

Roto AL TiltFirst – najpierw uchyl, potem otwórz 
Roto AL TiltFirst odpowiada po remoncie okien za bezpieczną 
i komfortową obsługę (najpierw uchyl, potem otwórz). 
Zastosowano: 

 § stronę zawiasową do skrzydeł o masie do 130 kg, 

 §  elementy ryglujące TiltFirst ze zintegrowaną blokadą obrotu 
klamki na górnym narożniku,

 § nawierzchniowy mechanizm klamki TiltFirst z kluczem,

 § nożyce TiltFirst,

 §  dopasowaną do wymiarów skrzydła liczbę punktów 
ryglujących. 

U góry w dużych elementach zamontowano dodatkowo dru-
gie nożyce TiltFirst, które należy stosować w skrzydłach o sze-
rokości od 1.300 mm.

 |  W tym kompleksie hotelowo-biurowym 
odnowiono około 2.000 okien.

 |  Zastosowane w 1989 roku okucia Roto ALU 100 

miały inne wymiary niż zamontowane obecnie okucia 

z systemu Roto AL. Dlatego na niektórych skrzydłach 

konieczne było frezowanie przylgi w celu odpowied-

niego mocowania i dopasowania skrzydła.

 |  Po renowacji wszystkie okna są zabezpieczone 

przed błędami obsługi dzięki zastosowaniu tech-

nologii TiltFirst. Zamykane na kluczyk, brązowe 

klamki to element na zamówienie specjalne, do-

brze komponujący się z lakierowanymi na brązo-

wo profilami z aluminium.

 |  Okna z 1989 roku z okuciami Roto ALU 100 (na zdję-

ciu u góry) zostały odnowione i wyposażone w oku-

cia z systemu Roto AL. Największe skrzydła rozwier-

ne mają ok. 1.495 mm szerokości i 1.768 mm 

wysokości. Każde skrzydło waży ok. 110 kg.  

Większość odnowionych skrzydeł waży ok. 70 kg, 

ma ok. 803 mm szerokości i 1.768 mm wysokości. 
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Roto NT zawias dowrębowy E5 do okien z drewna

Siła stali
 � Drewno Okna drewniane stosowane w budynkach publicznych powinny być tak samo trwałe i niezawodne jak okna 

w domach jednorodzinnych. Tego w równym stopniu życzą sobie kupujący i sprzedający. Aby sprostać tym oczekiwaniom 
Roto wspiera producentów okien wprowadzając nowy dolny zawias dowrębowy E5 w systemie Roto NT. Dzięki stalowe-
mu zawiasowi dowrębowemu okno drewniane o wiele lepiej wytrzymuje duże obciążenia mechaniczne. Przy odpowied-
nim serwisowaniu okno zachowuje niezawodność działania na długie lata. 

Tam, gdzie zachodzi obawa, że skrzydło okienne będzie bezmyśl-
nie lub umyślnie otwierane poza dopuszczalny kąt rozwarcia, to 
mimo regularnego serwisowania może dojść do przedwczesnego 
zużycia okuć, a w dalszej perspektywie do powstania pęknięć na 
zawiasach. Użytkownicy systemu okuć Roto NT będą mogli 
w przyszłości niemalże wyeliminować takie ryzyko. Wystarczy wy-
posażyć odpowiednie skrzydła w nowy dolny zawias dowrębowy 
E5 z serii Roto NT. Pod względem kształtu jest on identyczny z wa-
riantem standardowym i jest stosowany w miejscach krytycznych, 
zamiast normalnego zawiasu dowrębowego. W zależności od 
miejsca montażu solidne działanie amortyzujące zawiasu dowrę-
bowego E5 z serii Roto NT można dodatkowo wzmocnić poprzez 
zamontowanie ogranicznika rozwarcia Roto 355 ze zderzakiem 
sprężynowym. 

Masywne okucie plus solidny serwis
Testy na niezawodność działania pokazały, że siła oporu skrzydła 
rozwiernego lub rozwierno-uchylnego została znacznie zwiększo-
na przez zastosowanie zawiasu dowrębowego E5 z serii Roto NT. 
To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy otwierając okna 
wietrzą pomieszczenia w budynkach użyteczności publicznej, np. 
klasy, pokoje hotelowe lub biura – i to kilkukrotnie w ciągu dnia. 

Otwieranie, zamykanie, uchylanie, otwieranie i znów zamykanie 
– drewniane okno w obiektach użyteczności publicznej o dużym 
natężeniu ruchu interesantów jest obsługiwane przez różnych 
użytkowników. Zyska ono dzięki zastosowaniu szczególnie ma-
sywnych okuć, takich jak zawias dowrębowy E5 z serii Roto NT. 
Poza tym warto pamiętać w przyszłości: mocno eksploatowane 
drewniane okna i drzwi balkonowe należy serwisować przynaj-
mniej raz w roku, a w szkołach i obiektach hotelowych nawet co 
pół roku. W ten sposób można odpowiednio wcześnie stwierdzić 
ślady zużycia i wymienić uszkodzone elementy.

&  Więcej informacji na temat strony zawiasowej do okien z drewna, PVC i aluminium na stronie:  
 
www.roto-frank.com/pl/roto-nt/hinge-sides

GlassBuild America 2018

Najlepsze z obu 
kontynentów

 � Wydarzenie Ponad 8.600 firm z branży elementów bu-
dowlanych spotkało się w dniach 12 – 14 września na tar-
gach GlassBuild America w Las Vegas. Także Roto North 
America było wystawcą i sponsorem na tych dużych tar-
gach. Wielkim zainteresowaniem cieszył się system prze-
suwny o dużej szczelności Roto Patio Inowa. Zastosowany 
w nim mechanizm ryglujący oraz jego elementy modułowe 
nie są jeszcze rozpowszechnione w Ameryce. 

Wielu odwiedzających zwracało uwagę na ogromny potencjał 
systemu Roto Patio Inowa: okucia z ukrytymi zawiasami, prosta 
i komfortowa obsługa, odporność na huragany. Ponadto, w oce-
nie jednego z gości, system oferuje „znakomite zabezpieczenie 
przed skorpionami” – dzięki zastosowaniu uszczelki na obwodzie 
skrzydła. System Roto Patio Inowa został zademonstrowany na 
stoisku targowym Roto North America w dwóch eksponatach: 
w oknie z aluminium klumbijskiego producenta ESWINDOWS 
oraz w systemie „Smartslide Inowa” firmy Chelsea Building Pro-
ducts z Pittsburgha, której rozwiązanie jest alternatywą dla ma-
łych producentów, nie wytwarzających własnych profili. 

Rosnące zainteresowanie systemami przesuwnymi 
Europejskie systemy przesuwne nie są jeszcze zbyt rozpowszech-
nione w Ameryce Północnej tłumaczy Jürgen Schairer w rozmo-
wie z Roto Inside. Jest on odpowiedzialny na rynku amerykań-
skim za techniczne dopasowanie europejskich systemów okuć 
Roto. Od pewnego czasu daje się zaobserwować ciągły wzrost 
zainteresowania. W 2019 roku Roto spodziewa się zdecydowane-
go wzrostu popytu u znanych amerykańskich systemodawców 
na okna przesuwne oraz pojawienia się na rynku wielu systemów 
przesuwnych, oferowanych przez poszczególnych producentów. 
„Z tego powodu Roto jest teraz bardzo pożądanym partnerem 
zarówno w rozmowach jak i w pracach rozwojowych. Asorty-
ment Roto Patio z innowacyjnymi okuciami do systemów prze-
suwnych, dostosowany do wszystkich rodzajów profili budzi 
ogromne zainteresowanie nie tylko podczas targów."

Atrakcyjne nowości
Magnesem na stoisku targowym Roto Frank of America okazały 
się nowe klamki do większych systemów przesuwnych, mówi 
Chris Dimou, CEO Roto Frank of America. „W Las Vegas do-
świadczyliśmy, że Roto jako firma aktywna na światowym rynku, 
oferuje rozwiązania, które perfekcyjnie realizują zapotrzebowanie 
producentów okien na kontynencie amerykańskim. Przykład: pro-
dukty Roto do coraz większych i cięższych skrzydeł okiennych.  
Roto Frank of America już dziś ma dostęp do rozwiązań okucio-

wych, na które amerykańscy producenci okien już wkrótce będą 
zgłaszać duże zapotrzebowanie.

Na styku Ameryki i Europy
Międzynarodowy charakter prac konstrukcyjnych Roto to już dziś 
korzyść dla producentów, wykorzystujących tę technologię okuć 
w Ameryce Północnej. Przykładem jest kanadyjska firma Cascada 
Windows & Doors. Dowodem tego jest okno Cascadia, w którym 
zastosowano elementy systemu okuć Roto X-Drive do okien 
otwieranych na zewnątrz, zasuwnicę z wkładką bębenkową oraz 
ukryte zawiasy. 

Technologia okuć do ciężkich skrzydeł
„Roto Frank of America oferuje aktualnie różnorodne rozwiąza-
nia, które łączą elementy sprawdzone pod względem konstruk-
cyjnym w Ameryce i w Europie. Nasi klienci cenią te rozwiązania 
z uwagi na wysoką jakość zastosowanych materiałów, bardzo do-
brą ochronę przed korozją oraz potwierdzoną niezawodność dzia-
łania. Nie bez znaczenia jest także atrakcyjny design. Okna otwie-
rane na zewnątrz, w których stosuje się modułowy system okuć 
Roto mogą być produkowane ze skrzydłami o masie do 150 kg”, 
tłumaczy Chris Dimou. „To znakomita informacja dla wszystkich 
producentów, którzy pozycjonują się w segmencie wielkoforma-
towych okien z ciężkimi szybami.”

 |  Jürgen Schairer, menedżer ds.  

dopasowania asortymentu, Roto Frank 

of America, Inc.

 |  Chris Dimou, CEO  

Roto Frank of America, Inc.
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iWin SA, Argentyna

Atrakcyjny dzięki Roto Line i Roto FS Kempton 
 � Nowość w Roto 3. Letnie Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie odbyły się w dniach 6-18 października 2018 roku w Bu-

enos Aires. Ponad 3.000 młodych sportowców z 206 krajów walczyło o medale w prawie 200 konkurencjach i 28 dys-
cyplinach. Mieszkali oni w nowo powstałej wiosce olimpijskiej. Urządzone tam apartamenty – po wyjeździe olimpijczy-
ków – oferują nowoczesną przestrzeń mieszkalną, zlokalizowaną blisko centrum stolicy Argentyny. Producent stolarki 
okiennej, firma iWin – mieszcząca się także w Buenos Aires – zdobyła zaufanie biura projektowego atrakcyjnym desi-
gnem okien i stałymi przeszkleniami. Znaczącą rolę odegrały w tym przypadku zawiasy nożycowe z systemu 
Roto FS Kempton i zaprojektowana przez Roto nowa klamka. 

Teren o powierzchni ok. 100 hektarów w samym sercu Buenos 
Aires jest doskonale skomunikowany dzięki szerokim ulicom do-
jazdowym i środkom komunikacji miejskiej. W tym miejscu obok 
wioski olimpijskiej w najbliższych latach powstanie wiele nowych 
budynków mieszkalnych i nieruchomości komercyjnych, a także 
tereny zielone. W perspektywie średnioterminowej wokół wioski 
olimpijskiej ma powstać nowa dzielnica. 

Santiago David L’Abbate cieszy się, że założona przez jego ojca 
w 2013 roku firma iWin, którą kieruje obecnie wraz z bratem, 
otrzymała atrakcyjne zlecenie już na samym początku procesu 
rozwoju miasta. „Zespół architektów Criba SA zaprojektował 
obiekty wioski olimpijskiej, a my zdobyliśmy ich zaufanie naszą 
ofertą na wykonanie 3.000 okien z PVC, mimo że pierwotnie za-
proponowana przez nas klamka do okien otwieranych na zewnątrz 
spotkała się z krytyką.” 

Atrakcyjny wygląd klamki we wszystkich oknach
Pomoc przyszła natychmiast i to od Roto. Opracowanie klamki 
Roto Line MK2 Cockspur do okien otwieranych na zewnątrz, do-
pasowanej do profili PVC stosowanych przez iWin, miało dla ze-
społu Roto Fermax z Ameryki Południowej najwyższy priorytet. 
Ostatecznie iWin wykorzystało do wszystkich typów okien uniwer-
salny i harmonijny kształt klamki z serii Roto Line. Architekci z fir-
my Criba SA wyrazili zadowolenie, a firma iWin otrzymała zlece-
nie. Wyprodukowano około 840 zestawów przesuwnych 
z systemem okuć Roto Inline i 900 przeszkleń stałych. 90 okien 
rozwiernych oraz 180 okien uchylnych zostało wyposażonych 
w system okuć Roto NT, 990 okien otwieranych na zewnątrz 
w system Roto FS Kempton, a wszystkie okna otrzymały klamki 
z serii Roto Line. 

„Nasza 80-osobowa załoga jest obecnie w stanie wyprodukować 
w systemie dwuzmianowym około 3.500 okien”, wyjaśnia zna-
czenie tego zlecenia Santiago L’Abbate.  
„Na wykonanie elementów do wioski olimpijskiej potrzebowali-
śmy prawie cały miesiąc. Dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni 
Roto za szybką reakcję na nasze potrzeby. Nową klamkę będzie-
my mieć zawsze na stanie, ponieważ ok. pięć procent naszej 
produkcji stanowią okna otwierane na zewnątrz.”

Masywna i intuicyjna w obsłudze
W ocenie profesjonalistów z branży okiennej nowa klamka Roto 
Line MK2 Cockspur bez wątpienia wyróżnia się jakością. Ten 
nowy element w asortymencie Roto pod każdym względem do-
równuje jakością klamkom Roto Line, które iWin już stosował 
w zestawach przesuwnych oraz oknach rozwierno-uchylnych 
i tak samo gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania. Santiago 
L’Abbate zaznacza, że otwieranie wszystkich typów okien przy-
chodziło z łatwością wielu młodym gościom, przybyłym z róż-
nych krajów i kręgów kulturowych. Podczas igrzysk olimpijskich 
i kilka tygodni po ich zakończeniu nie pojawiły się zakłócenia 
i uszkodzenia, które wymagałyby interwencji serwisu iWin.

Jakość + Roto = nowe zlecenia 
Ten, kto sprawdził się w projekcie o tak dużym znaczeniu dla 
Buenos Aires, może chyba liczyć na kolejne zlecenia? Santiago 
L’Abbate uśmiecha się: „Bardzo na to liczymy. W każdym razie 
pracujemy teraz nad tym – przy okazji korzystając ze wsparcia 
Roto – aby do 2019 roku zwiększyć nasze możliwości produkcyj-
ne do 6.000 okien i drzwi miesięcznie. Od chwili powstania firmy 
iWin w 2013 roku, dostaliśmy wiele szans i wykorzystaliśmy je. 
Możliwe, że jako firma rodzinna jesteśmy szczególnie elastyczni 
i wydajni. W każdym razie mój ojciec, moi bracia i ja zrobimy 
wszystko, aby kontynuować z Roto tak dobrze rozpoczętą 
współpracę."

Klamka okienna Roto Line MK2 Cockspur
Malowana proszkowo klamka okienna Roto Line MK2 Cockspur 
do okien otwieranych na zewnątrz została przebadana w ciągłym 
działaniu wg normy DIN EN 13126-2 w 10.000 cykli. Spełnia ona 
wymogi zabezpieczenia przed korozją dla klasy 5 DIN 1670. Mo-
dułowa budowa elementów na ościeżnicy umożliwia stosowanie 
do różnych grubości przylgi. Dzięki dwóm osiom wkrętu klamka 
ta znajduje zastosowanie także w już zamontowanych oknach 
jako element na wymianę. 

 |  Około 3.000 okien i drzwi do wioski olimpijskiej w Buenos Aires 
dostarczyła firma iWin SA w 2018 roku.

 |  Gdy blisko  3.000 zawodników z towarzyszącymi im osobami 
opuściło wioskę olimpijską w Buenos Aires, rozpoczęła się 
sprzedaż apartamentów. 

 |  Otwieranie do wewnątrz i na zewnątrz, uchylanie i przesuwanie – 
wszystkie funkcje obsługiwane są za pomocą klamek z serii 
Roto Line.

&  Klamki Roto – wzorniczy wyróżnik 
okna: 
 
www.roto-frank.com/pl/handles

 |  Santiago L’Abbate pracuje ze swoimi 

braćmi Emanuelem i Juanem nad tym, 

aby stworzona przez ich ojca firma iWin 

stała się w Argentynie jednym z naj-

większych dostawców wysokiej jakości 

okien z PVC.

Roto NT zawias dowrębowy E5 do okien z drewna

Siła stali

Roto Line to jedna z trzech linii klamek Roto. Harmonijny kształt 
w połączeniu z elementami wykonanymi z wysokiej jakości mate-
riałów służy komfortowej obsłudze.

Klamki Roto Line mogą być stosowane w:

 § oknach i drzwiach rozwiernych i rozwierno-uchylnych, 

 §  systemach uchylno-przesuwnych / podnoszono-przesuwnych 
i harmonijkowych w różnych odmianach, 

 §  oknach otwieranych na zewnątrz w wersji odgiętej i zwykłej 
oraz 

 § w oknach z drewna, PVC i aluminium. 
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Nowatorskie przesuwanie 

skrzydła podczas zamykania 

w poprzek do profilu 

ościeżnicy

Uszczelka na obwodzie skrzydła

„Bez barier” wg DIN 18040 

dzięki zastosowaniu  

niskiego progu

Aktywne punkty ryglowania 

także na słupku

Roto Patio Inowa – partnerstwo technologiczne

Pierwszy klient dobrze ocenia  
przemysłową kooperację dostawców 

 � Drewno Współpraca firm Gutmann, Leitz, Roto, Deventer i Homag ułatwia producentom okien i drzwi z drewna i aluminium uruchomienie produkcji bardzo szczel-
nych systemów przesuwnych o masie skrzydeł do 250 kg. Szczelne rozwiązanie gotowe do produkcji przemysłowej – Patio Inowa do przesuwnych okien i drzwi bazuje 
na ścisłej współpracy technicznej wyżej wymienionych producentów. Specjaliści z firmy Erich Schillinger mieli swój wkład we wdrożenie systemu. Prezes Wilhelm 
Schillinger odniósł się w rozmowie z Roto Inside do uwieńczonego w lipcu sukcesem startu „serii 0”.

Wilhelmem Schillinger wspomina pierwsze rozmowy w 2017 roku. „Przekonało mnie, że 
uszczelka, okucie, profil, niski próg, aluminiowa osłona i niezbędny do produkcji frez zosta-
ły dokładnie do siebie dopasowane. Dlatego byłem gotów przygotować eksponat na targi 
‚Fensterbau Frontale’ w 2018 roku i jako pierwszy uruchomiłem produkcję seryjną.” W jego 
ocenie producenci okien z drewna mogą faktycznie w bardzo krótkim czasie rozpocząć 
produkcję i sprzedaż systemów przesuwnych Inowa pod warunkiem, że zapewnią sobie 
w Roto dostęp do elementów i narzędzi współpracujących branż. 

Lepsza alternatywa
„Elementy te umożliwiają produkcję systemów ze skrzydłami o maks. szerokości 1.500 mm 
i wysokości do 2.500 mm. Maks. zewnętrzna szerokość ościeżnicy wynosi w naszym przy-
padku 3.000 mm dla schematu A, a zewnętrzna wysokość ościeżnicy 2.600 mm”, podsu-
mowuje Wilhelm Schillinger. „Tym samym pokrywamy znaczny zakres zastosowań dla sys-
temów przesuwnych – i co ważne – dysponując lepszym produktem. Patio Inowa jest dla 
mnie jednoznacznie lepszą alternatywą w porównaniu ze zwykłymi systemami podnoszo-
no-przesuwnymi. W razie zapotrzebowania na szczególnie ciężkie i duże skrzydła o masie 
między 250 i 400 kg korzystamy z systemu Roto Patio Life.”

Szczelność także przy dużym obciążeniu
Dlaczego dla inwestora korzystniejszy jest system Patio Inowa? „Dzięki dokładnemu dopa-
sowaniu poszczególnych komponentów osiągnięto jeszcze lepszą szczelność – i to, mimo 
zmniejszenia siły podczas zamykania na rzecz wygodnej obsługi”, wyjaśnia Wilhelm Schil-
linger. „Tę technologiczną osobliwość umożliwia nowatorski ruch okucia podczas zamyka-
nia w poprzek do profilu, a poza tym teraz zbędne stało się unoszenie skrzydła.  Aktywowa-
ne są wszystkie punkty ryglowania, także te znajdujące się na słupku.” Lekkojezdne wózki 
umożliwiają bardzo lekkie i ciche otwieranie, przesuwanie i zamykanie drzwi. Dzięki ukry-

tym okuciom producenci mogą stosować także wąskie profile drewniane. Niski systemowy 
próg umożliwia rozwiązanie „bez barier” wg normy DIN 18040.

Dziś decyzja – jutro produkcja
Certyfikaty niezbędne do dopuszczenia systemu przesuwnego Patio Inowa są już przyzna-
ne, uzupełnia Aleksander Vukovic, który z ramienia Roto odpowiada za projekt kooperacji. 
Okucie jest dostępne od listopada 2018 roku. Zapewnione jest także udostępnienie po-
trzebnych narzędzi i komponentów, co potwierdza Wilhelm Schillinger. „Dla producenta 
okien, który chce oferować innowacyjne systemy przesuwne, Patio Inowa jest wymarzo-
nym rozwiązaniem. Dzisiaj decyzja, jutro produkcja. To oczywiście lekka przesada, ale my-
ślę, że producent stolarki może rozpoczynać produkcję po upływie ośmiu do dziesięciu ty-
godni od uruchomienia projektu.” Roto aktywnie wspiera sprzedaż nowych, bardzo 
szczelnych okien i drzwi przesuwnych Patio Inowa, wyjaśnia Aleksander Vukovic: „Nie-
ustannie będziemy docierać z informacją do architektów.”

&  Więcej informacji na temat Roto Patio Inowa na stronie: 
 
www.roto-frank.com/pl/roto-patio-inowa

 |  W 2016 roku firma Erich Schillinger Fensterbau GmbH uruchomiła nowy zakład z centrum obróbczym CNC.  

Przy jego użyciu produkowane będą także profile do bardzo szczelnych systemów przesuwnych Patio Inowa.

 |  Edith Chrobok i Wilhelm Schillinger prowadzą 

dzisiaj zakład utworzony przez ich dziadka 

w 1911 roku. Od 1980 roku produkowane są tu 

okna, fasady, drzwi wejściowe i przesuwne oraz 

ogrody zimowe wyłącznie z profili drewnianych 

i drewniano-aluminiowych. 
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Rozmowa z Viktorem Melikhowem

Silna marka to pomoc  
w czasach kryzysu

 � Dlaczego Roto? Rynek rosyjski jak żaden inny w Europie przeszedł w minionych latach wielkie przeobrażenia. Przed 
ogromnymi wyzwaniami stanęli także producenci okien. Wiele przedsiębiorstw zniknęło z rynku. Firma Roto Frank AG 
zdecydowała się utrzymać, a nawet rozbudować serwis dla rosyjskich klientów. Viktor Melikhow, prezes Roto na Rosję, 
Białoruś i Azję Środkową wyjaśnia na łamach Roto Inside, w jaki sposób jego organizacja może wspierać indywidualne 
strategie poszczególnych klientów. 

 |  Viktor Melikhow, dyrektor Roto na Rosję, 

Białoruś i Azję Środkową

Roto Inside: Liczba producentów okien w Rosji zmniejszyła 
się od 2010 roku do około 1.200 – 1.500 firm. Kto pozostał 
i dlaczego firma Roto jest dla nich atrakcyjna? 

Melikhow: Rzeczywiście rosyjski rynek kurczy się od lat. Nieste-
ty, w tej kwestii nic się nie zmieniło w 2018 roku. Wg wstępnej 
oceny ekspertów trend ten utrzyma się także w kolejnym roku. 
Konsekwencją jest widoczna na rynku bardzo duża konsolidacja. 
Duże firmy stają się jeszcze większe. Osobiście oczekuję, że zja-
wisko to będzie kontynuowane w kolejnych dwóch – trzech 
latach. 

Na rynku pozostaną przede wszystkim ci producenci, którzy wy-
różniają się dobrą strategią i postawili na produkcję wydajną 
technologicznie. Firmy te planują długoterminowo. Tak jak Roto. 
Roto Rosja koncentruje się obecnie na dalszym podniesieniu ja-
kości – zarówno produktu jak i całej produkcji. Stabilizując i za-
bezpieczając wszystkie procesy, jesteśmy dobrze przygotowani 
na ponowne ożywienie rynku.

Nasi najwięksi producenci okien pracują równocześnie nad tym, 
aby produkt i serwis postrzegać całościowo. Dzisiaj oferują swoim 
klientom kompleksową opiekę, począwszy od pierwszego kontak-
tu aż po regularny serwis. Jakość usług serwisowych, także po 
upływie okresu gwarancyjnego, jest coraz wyższa.

Oczywiście teraz kupujący zwracają wielką uwagę na cenę. Doty-
czy to zarówno producentów okien jak i ich klientów. Ale obser-
wujemy także tendencję bardziej długoterminowej oceny kosz-
tów. Ostatecznie dobra jakość jest zawsze lepszą alternatywą. 
Dlatego wielu producentów traktuje Roto jako podobnie myślą-
cego partnera, przede wszystkim jeżeli chodzi o produkcję okien 
o dużej trwałości. W tym segmencie Roto opanowało zdecydo-
wanie największą część rynku. We wszystkich segmentach pro-
duktowych Roto obroniło swoją wiodącą pozycję w Rosji, utrzy-
mując stabilny udział w rynku. 

Roto Inside: Co rosyjscy producenci okien szczególnie doce-
niają w Roto?

Melikhow: Roto to systemodawca oferujący pełną paletę pro-
duktów do okien i systemów realizujących wszystkie sposoby 
otwierania. Komplet rozwiązań okuciowych od jednego dostawcy  
to bardzo ważny argument dla wielu producentów. Istotną rolę 
odgrywa także siła marki. Rosyjscy producenci okien kierują do 
swoich klientów informacje o jakości i dostawcach swoich kom-
ponentów. Jeżeli marka i dostawca są dobrze znane klientowi, to 
zwiększa to szanse producenta okien na końcowy sukces. 

Na naszym skomplikowanym i kurczącym się rynku nie można 
pomijać coraz większego znaczenia silnej marki dostawcy kom-
ponentów. Roto pracowało przez dziesięciolecia na znakomitą re-
nomę marki obecnej w całym kraju i należy dziś do najsilniej-
szych w Rosji.

Roto Inside: W jaki sposób marka Roto wspierała swoich 
klientów w zapewnianiu jakości produktów? 

Melikhow: Nasze rekomendacje czerpiemy z praktyki. Dbałość 
o jakość produktu jest mocno zakotwiczona w filozofii Roto. 
W kwestiach związanych z jakością nie uznajemy kompromisów. 
Roto to najwyższa jakość, która powstaje na każdym stanowisku 
pracy – w zakładach w Noginsku, 50 km na wschód od Moskwy 
i u każdego klienta, którego obsługujemy w zakresie serwisu 
i sprzedaży. 

Obecność doradców Roto na terenie całego kraju stoi u podstaw 
tworzenia już od samego początku optymalnego systemu dostaw 
i współpracy. Technicy i handlowcy Roto są obecni we wszyst-
kich większych miastach i prawie we wszystkich regionach od 
zachodu na wschód. W ten sposób oferujemy wysoką jakość 
współpracy, której w dalszym ciągu będziemy poświęcać wiele 
uwagi. Być blisko klienta – to jest i będzie zasadą w Roto, także 
w Rosji.

Roto Inside: Jakie tendencje wskazywałyby na ożywienie 
rynku rosyjskiego? Jakie produkty Roto odgrywają przy 
tym główną rolę?

Melikhow: Niestety, w tej kwestii nasi klienci są uzależnieni od 
rozwoju makroekonomicznego. Na rynek mają wpływ programy 
rządowe w dziedzinie budownictwa i dostępność kredytów bu-
dowlanych. Zasadnicze znaczenie ma siła nabywcza ludności. Na 
te czynniki nie mamy wpływu. 

Z pewnością możemy kusić klientów inteligentnymi i atrakcyjny-
mi produktami. Duże i ciężkie drzwi wejściowe, konstrukcje 
uchylno-przesuwne, systemy podnoszono-przesuwne przede 
wszystkim z aluminium mają w Rosji duży potencjał. Zamożni 
klienci nadal chętnie wydają pieniądze na rozwiązania 
niestandardowe. 

Wielu producentów okien bierze to pod uwagę i w ten sposób 
równoważy ekstremalnie niskie marże na twardym rynku pro-
stych okien rozwierno-uchylnych. Roto jest doceniane jako kom-
petentny partner w dziedzinie rozwoju produktów ekskluzyw-
nych. Jest to widoczne we wzroście sprzedaży dokładnie tych 

 |  W 2009 roku rozpoczęto produk-

cję w zakładach Roto w Noginsku.

systemów okuć i komponentów, które służą realizacji rozwiązań 
niestandardowych. W tym segmencie bardzo ważna jest współ-
praca z architektami, inżynierami i projektantami obiektów.

Roto Inside: Jak klienci oceniają fakt, że Roto mimo wielo-
letniej tendencji kurczenia się rynku jest tu obecne jako  
firma produkcyjna? Jakie korzyści przynosi produkcja 
w Noginsku?

Melikhow: Roto to jedyny producent okuć do okien na rynku 
rosyjskim, który posiada własny zakład produkcyjny w Rosji. Nasi 
klienci doceniają to. Dzięki produkcji w Noginsku Roto nie ma so-
bie równych pod względem zdolności dostawczych. Wytwarzane 
tu produkty trafiają do odbiorcy w ciągu 2 dni od daty złożenia 
zamówienia. Reasumując: z punktu widzenia rosyjskich produ-
centów okien jest wiele korzyści ze współpracy z Roto. Także, 
a może przede wszystkim w trudnych warunkach rynkowych.
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Roto Inside ukazuje się  
w 10 wersjach językowych: 
angielskiej, francuskiej,  
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rosyjskiej, rumuńskiej, 
węgierskiej i włoskiej.

Redakcja

 |  Montażyści w pełni panują nad oknem Designo R6/R8, 

ponieważ „Kurt“ i „Karl“ służą pomocą: „Kurt” to fa-

brycznie przytwierdzony uchwyt transportowy, a „Karl” 

to dobrze dopasowany pas nośny. 

„Od ponad sześciu lat Roto prowadzi międzynarodowe badania 
nie tylko wśród klientów w celu poznania czynników decydują-
cych o zakupie okien dachowych na poszczególnych rynkach”, 
informuje Stephan Hettwer. „Daje się zauważyć, że jeden aspekt 
dominuje na wszystkich dużych rynkach – przyjazny montaż.”

RotoQ jest benchmarkiem
To można udowodnić. W zawodach rzemieślniczych bezpieczeń-
stwo zależy m. in. od tego, czy sprzedane okno można zamonto-
wać szybko i bezbłędnie. „Profesjonaliści słuchają z zaciekawie-
niem, gdy mówimy o beznarzędziowym montażu na klik.” Tak 
Stephan Hettwer podsumowuje wyniki swoich obserwacji doty-
czących sprzedaży produktów DST od momentu wprowadzenia 
na rynek RotoQ. W 2014 roku firma Roto wprowadziła na rynek 
pierwsze okno obrotowe w tej grupie produktów. „W tamtym 
czasie weszliśmy w nowy wymiar w dziedzinie możliwości pro-
stego i łatwego montażu. RotoQ jet obecnie benchmarkiem, 
a my pracujemy nad tym, aby profesjonaliści postrzegali kolejne 
modele jako coraz bardziej atrakcyjne pod względem prostoty 
montażu.”

Teorię sprawdzamy w praktyce
Zawsze, gdy uda nam się zainteresować dekarzy pokazowym 
montażem RotoQ, uwidoczniają się wszystkie zalety koncepcji 
tego produktu. Mimo, że wykonawcy przy wyborze elementów 
budowlanych podążają zwykle utartą ścieżką, nie mogą oprzeć 
się korzyściom wynikającym z montażu na zatrzask. Specjaliści 
z DST są przekonani, że jest to „pod względem montażu najbar-
dziej przyjazne okno” na rynku. To ogromna satysfakcja dla jego 
konstruktorów.  „Montażysta, gdy przekona się na własnej skó-
rze, że instalacja RotoQ może być tak bezpieczna i szybka, staje 
się znakomitym klientem. Najważniejszym aspektem decydują-
cym o zakupie jest łatwość montażu.”

 � Okna dachowe „Okna dachowe to głównie produkt europejski. Największe rynki zbytu to Niemcy, Francja i Wielka Bry-
tania. To dekarze, cieśle i stolarze decydują o wyborze marki okien dachowych. Decydują więc osoby, dla których czas to 
pieniądz. Muszą mieć pewność, że wspieramy szybką, bezbłędną i niezawodną pracę.” Tak Stephan Hettwer opisuje re-
alia rynku, które doprowadziły do tego, że zespół Roto w Bad Mergentheim rozpoczął poszukiwania nowego pomysłu na 
produkt. Ich rezultatem jest skonstruowane przed czterema laty okno dachowe RotoQ. Stephan Hettwer jako dyrektor 
ds. klientów i rynków w Roto Okna Dachowe i Systemy Solarne (DST) jest odpowiedzialny za zarządzanie produktami, 
marketing i dystrybucję okien dachowych Roto na całym świecie.

Dekarze wybierają wartość dodaną

 |  Stephan Hettwer,  

dyrektor ds. klientów i rynków 

w Roto Okna Dachowe  

i Systemy Solarne

 |  Nałożyć, zacisnąć, „klik”: inteligentny system zatrzaskowy okna RotoQ do bezna-

rzędziowego montażu kołnierza, blach osłonowych skrzydła i klamki. 

 |  Założyć, wsunąć, „klik”: wszystkie elementy kołnierza uszczelniającego, 

w sposób słyszalny potwierdzają bezbłędny montaż.

&  „Kliknij“ jeszcze dziś – film montażowy RotoQ:  
 
youtu.be/RMCJ2SZlVAo

Podwójne bezpieczeństwo
Beznarzędziowy montaż na zatrzask okna dachowego RotoQ daje 
wykonawcom pewność – i to w podwójnym znaczeniu. Stephan 
Hettwer jest przekonany, że konieczność przykręcania śrub znaj-
dujących się na zewnątrz, nie jest atrakcją dla dekarza pracujące-
go na pochyłym dachu. Po drugie, jak wiadomo, bezbłędny mon-
taż decyduje o długotrwałym i bezpiecznym działaniu okna. „Re-
klamacje spowodowane są z reguły błędami montażowymi.  
RotoQ „potwierdza” prawidłowy montaż poszczególnych ele-
mentów kołnierza i blach osłonowych skrzydła. Brak odgłosu 
„klik” sygnalizuje, że przed przystąpieniem do dalszych prac nale-
ży sprawdzić, czy i gdzie wystąpił problem.

Łatwość i prostota montażu doprowadzone do perfekcji
Na fali rynkowego sukcesu RotoQ, firma Roto opracowuje w Bad 
Mergentheim kolejne pomoce montażowe dla nowego produktu 
Designo Quadro. Narzędzia pomocnicze do przenoszenia i trans-
portu, zwane potocznie „Kurt” i „Karl” ułatwiają pracę na budo-
wie z wielkoformatowymi oknami dachowymi. „Wraz z klientami 
i osobami postronnymi regularnie testujemy wszystkie modele 
w zakresie optymalizacji potencjału, w tym przypadku pod kątem 
prostoty montażu”, relacjonuje Stephan Hettwer. „W ten sposób 
stajemy się idealnym partnerem w oczach profesjonalnych klien-
tów. Dzisiaj wiemy, że firmy wykonawcze, które dokładnie kalku-
lują nakład pracy potrzebny do zamontowania każdego okna, do-
ceniają zalety okna RotoQ.”

„Klik!“
U zaradnych dekarzy słychać  
coraz częściej 


