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Wydanie 41

Technologia okien i drzwi Roto. Magazyn dla partnerów i pracowników 

Roto NX:
rozwierno-uchylne drzwi 
„zero barier" do 150 kg 
w klasie RC 2
 

 � Tilt & Turn

Strona 3

Szkoła w nowym blasku:
Roto AL i ogranicznik 
rozwarcia

 � Aluminium

Strona 15

 � Wydarzenie  Więcej komfortu, więcej bezpieczeństwa,  
nowoczesny design, wysoka rentowność – producenci 
okien i drzwi z aluminium na całym świecie pracują nad 
nieustannym rozwojem produktów. Po swojej stronie mają 
zawsze Roto Aluvision. Potwierdziły to liczne nowości 
i rozwiązania przedstawione na targach BAU 2019. Na jed-
nym z eksponatów zaprezentowano sposób działania no-
wego ogranicznika rozwarcia z funkcją blokady do skrzy-
deł rozwiernych. Wielu tematów do rozmów dostarczyły 
przykłady indywidualnych konfiguracji okuć, które Roto 
opracowało na zlecenie renomowanych producentów fasad. 

„Na całym świecie Roto towarzyszy futurystycznym projektom 
architektów, uznawanych za ikony stylu. Niektóre rozwiązania 
obiektowe, będące efektem tej pracy, zaprezentowaliśmy w Mo-
nachium”, informuje Jordi Nadal, dyrektor zarządzający grupą 
produktów Aluvision na obszarze Europy, Ameryki, Środkowego 
Wschodu i Afryki, tłumacząc koncepcję stoiska targowego. Fun-
damentalną rolę dla opracowania takich rozwiązań niezmiennie 
odgrywają wysokiej jakości bardzo zróżnicowane programy seryj-
nych okuć Roto AL i Roto AL Designo. 

Różnorodność i indywidualizm 
Według Jordi Nadala „targi BAU są dla Roto okazją do zaprezen-
towania na jednym stoisku rozwiązań dla międzynarodowych 
rynków, ponieważ do Monachium przyjeżdżają projektanci z całe-
go świata”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się np. innowacy-
ne rozwiązania skrzydeł wentylacyjnych w różnych wariantach 
otwierania. Zostały one opracowane do zastosowania w fasadach 
wieżowców w Niemczech i w Anglii. „Na targach BAU zaprezen-
towaliśmy również nowe rozwiązanie przesuwne oraz konfigura-
cję okuć do okien zlicowanych, bardzo popularnych w Ameryce 
Południowej.” Roto jako uznany ekspert w dziedzinie okuć zna 
specyfikę potrzeb różnych rynków i kierunków architektonicz-
nych. Tę różnorodność doskonale odzwierciedlała ekspozycja tar-
gowa na cieszącym się dużym zainteresowaniem stoisku Roto. 

W dominującym nurcie architektonicznym
„Roto jest mocno zakotwiczone w świadomości wielu producen-
tów ślusarki aluminiowej i projektantów fasad“, cieszy się Stefa-
no Gianfreda, kierujący dystrybucją w ramach procesu Klienci 
i Rynki w Regionie Europy, Środkowego Wschodu i Afryki. „Pod-
czas targów BAU obserwujemy trendy architektury ze szkła i alu-
minium i zaraz po ich zakończeniu rozpoczynamy pracę nad wie-
loma fascynującymi dla mnie i moich kolegów projektami.”

W roku 2019 Roto Aluvision nadaje także ton w odniesieniu do 
użytkowników okuć Roto w standardowym asortymencie grup 
produktowych Door, Sliding oraz Tilt&Turn. Producenci, wykorzy-
stujący okucia do systemów przesuwnych Roto Patio Inowa zo-
baczyli w Monachium nowe zaczepy antywyważeniowe stałego 
słupka, zapewniające odporność antywłamaniową w klasie RC 2. 
Przedstawiono także nowatorskie zaciskowe zaczepy antywywa-
żeniowe do systemów Roto AL i Roto AL Designo. Roto Solid C 
i Roto Solid B to nowe zawiasy do drzwi wejściowych i bocznych 
w certyfikowanej jakości Roto.

The experts

Roto AluVision 
na BAU 2019

RC 2 z Roto:  
zabezpieczenia mechaniczne 
do systemów przesuwnych

 � Sliding

strona 4 / 5

Roto Solid C:
ukryte zawiasy do  
eleganckich drzwi  
wejściowych z aluminium

 � Door

strona 12 / 13
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Kilka pytań

 |  Rozmowa z samodzielnym prezesem 

zarządu Roto Frank Holding AG,  

dr. Eckhardem Keillem

Roto Inside: Biorąc pod uwagę wszystkie rynki i obszary 
działalności obroty Roto wzrosły w 2018 roku w stosunku 
do roku poprzedniego o około 5%. Czy jest to w pana oce-
nie wynik satysfakcjonujący?

Dr Keill: Tak, ten wynik nas zadowala. Jednocześnie jest on do-
wodem na to, jak mocno polityka wpływa na gospodarkę świato-
wą oraz gospodarki poszczególnych państw i jakie skutki to wy-
wołuje. Właściwie producenci okien i drzwi na wielu rynkach 
mogliby osiągnąć znacznie lepsze wyniki, gdyby nie to, że działa-
nia polityczne wywołały zawirowania koniunkturalne i spowolnie-
nie w budownictwie. 

W  2018 roku rynek w Rosji cierpiał z powodu następstw wywo-
łanych embargiem. Dla branży okiennej oznaczało to spadek 
o prawie 10%. W Turcji w trzecim kwartale doszło do drastyczne-
go załamania rynku. Rynek brazylijski ciągle jeszcze nie zregene-
rował się. Z codziennych informacji wiadomo, jaka jest sytuacja 

polityczna w tych krajach. Aktualnie wpływ polityki na gospodar-
kę jest znacznie większy niż przed kilkoma laty. To sprawia, że ja-
kiekolwiek prognozy są praktycznie niemożliwe. 

Roto Inside: Mimo to wydaje się, że ten negatywny rozwój 
nie do końca ma wpływ na wyniki Roto.

Dr Keill: Przynajmniej nie we wszystkich krajach. Rzeczywiście, 
większość spółek handlowych Roto rozwijała się lepiej niż średnia 
rynkowa. Jest to możliwe dzięki dobrym parametrom produktów 
i serwisu. Dlatego także w 2019 roku Roto kontynuować będzie 
udoskonalanie oferty. Od roku 2018 do roku 2020 Roto zainwe-
stuje wielomilionowe kwoty w rozwój zakładów, zdolności pro-
dukcyjnych oraz w kapitał ludzki. Chcemy w trudnych czasach 
i na trudnych rynkach uwolnić się od wpływu słabej koniunktury.

Roto Inside: Na czym będą polegały te inwestycje?

Dr Keill: Główny nacisk kładziemy na zasoby potrzebne do pro-
dukcji Roto NX. W tym roku Roto zainwestuje ok. 40% więcej 
środków niż na koniec 2017 roku w zwiększenie wydajności pro-
dukcji Roto NX. Inwestycje stworzą warunki ku temu, aby w naj-
bliższym czasie zaoferować jak największej liczbie klientów ocze-
kiwane przejście na ten system okuć rozwierno-uchylnych. Roto 
NX jest odpowiedzią na wiele aktualnych wyzwań. Roto NX bez 
trudu sprosta wysokim wymaganiom producentów stolarki 
okiennej pod względem designu, gabarytów okien, a tym samym 
ich masy. To samo dotyczy lepszych zabezpieczeń antywyważe-
niowych dostępnych już w wersji standardowej. Potrzebujemy 
bardzo wydajnych procesów produkcyjnych w stolarce okiennej. 
Roto NX jest tu wsparciem dzięki wielu innowacyjnym rozwiąza-

 |  Jeszcze większa niezawodność procesów produkcyjnych:  

strona zawiasowa Roto AL 

 |  Roto AL także do ciężkich okien: nawierzchniowa strona zawiasowa  

do skrzydeł o masie 160, 200 i 300 kg 

 |  Uniwersalne rozwiązanie nawet w przypadku ciężkich 

okien standardowych i antywłamaniowych w systemie 

profili z komorą euro: nowy narożnik w programie okuć 

Roto AL.

niom. Sami nie docenialiśmy, jak bardzo zagadnienia te doskwie-
rają producentom okien i drzwi oraz jak dużym sukcesem okaże 
się nowy system okuć rozwieno-uchylnych.

Roto Inside: Czy w bieżącym roku prognozuje Pan istotne 
zmiany na rynku międzynarodowym?

Dr Keill: Także w 2019 roku dla wielu rynków nie da się niczego 
przewidzieć. W polityce jest ciągle zbyt wiele niewiadomych. 
Roto jako globalna firma z pewnością wykorzysta szanse, które 
oferują rynki o pozytywnych znamionach rozwoju: Ameryka Połu-
dniowa z wyjątkiem Brazylii, Europa Zachodnia przed Brexitem, 
Europa Południowa i Wschodnia.

Roto Inside: Roto działa najdłużej na rynku niemieckim 
i w krajach sąsiadujących. W jakim kierunku Pana zdaniem 
podąża rozwój branży stolarki budowlanej w tych krajach?

Dr Keill: Uważam, że jest to jednoznacznie sektor usług. Na doj-
rzałych rynkach konsumenci nie kupują okien, ale rozwiązania 
zdefiniowanych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa, komfortu 
i designu. Teraz chodzi o to, aby nasz pakiet dodatkowych korzy-
ści, który oferujemy branży, odpowiednio sprzedać klientom, tzn. 
po rozsądnej cenie. I takich cen potrzebujemy. Tylko dobre wyniki 
sprzedażowe pozwolą nam zainwestować w technologię, która 
jest gwarantem przyszłości naszej branży.

&  Ciężkie okna z aluminium? Więcej informacji na temat 
bezpiecznych rozwiązań z okuciem Roto AL  
dostępnych jest na stronie internetowej:  
 
www.roto-frank.com/pl/roto-al

Roto AL do okien standardowych i antywłamaniowych RC3

Bezpieczeństwo także do ciężkich skrzydeł 
 � Aluminium System okuć Roto AL to od lat najlepszy wybór dla wielu producentów okien i drzwi balkonowych do 130 kg. Roto AL 

umożliwia bowiem wytwarzanie różnorodnych okien standardowych i antywłamaniowych do klasy RC 3 włącznie przy użyciu wielu ta-
kich samych elementów. Dzięki rozwijaniu nawierzchniowej strony zawiasowej i przystosowaniu jej do ciężkich elementów, system 
oferuje jeszcze większą niezawodność produkcji i może być stosowany do skrzydeł o masie do 160, 200 i 300 kg. 

Przejście na wkręty typu torx oraz uniwersalny 
narożnik montowany na zacisk ułatwia i wy-
miernie przyspiesza produkcję okien. System 
okuć uzupełniają optymalnie dopasowane do 
siebie, częściowo pogrupowane listwy popycha-
cza oraz szablony. Nowością w systemie jest 
także rozwórka 640 o szerokości uchyłu 
190 mm do okien rozwierno-uchylnych o masie 
skrzydła do 200 kg.

Skrzydła o wysokości do 3.000 mm 
w standardzie. 
Wprowadzenie udoskonalonej nawierzchniowej 
strony zawiasowej do ciężkich skrzydeł oraz no-
wego  okucia obwiedniowego Roto AL do sys-
temu profili z „komorą euro“ umożliwiło ograni-
czenie kosztów produkcji wytwórców ślusarki 
aluminiowej przy jednoczesnym poszerzeniu ich 
asortymentu. System ten pozwala na wytwarza-
nie bardzo dużych i wysokich okien rozwierno-
-uchylnych o masie skrzydła do 200 kg oraz bar-
dzo wysokich okien rozwiernych o masie 
skrzydła do 300 kg. Strona zawiasowa Roto AL 
200 i 300 kg pozwala na standardową produk-
cję skrzydeł o wysokości do 3.000 mm. 

Szybszy montaż bez wysiłku 
Do nowej nawierzchniowej strony zawiasowej, 
przeznaczonej do ciężkich skrzydeł stosowane 
są wkręty typu torx 25, natomiast do zacisko-
wych elementów okucia obwiedniowego wkrę-
ty torx 10. Gwarantuje to uzyskanie bez wysiłku 
prawidłowego momentu obrotowego. Okuwa-
nie jest łatwiejsze, szybsze i bardziej bezpieczne. 
Korzystają na tym producenci okien, ogranicza-
jąc koszty produkcji przy jednoczesnym utrzy-
maniu niezmiennie wysokiej jakości wyrobów. 

Beznarzędziowy montaż narożnika
Kolejne ułatwienie procesu produkcyjnego to 
nowy, zaciskowy narożnik Roto AL do wszyst-
kich standardowych i antywłamaniowych okien 
do klasy RC 3 włącznie. Sprawdził się on już 
w systemach okuć Roto AL i Roto AL Designo. 
Obecnie przeszedł nieznaczną modyfikację, dzię-
ki której może być on stosowany w połączeniu 
z zawiasami do ciężkich skrzydeł. Montaż naroż-
nika Roto AL odbywa się beznarzędziowo – jedy-
nie przy użyciu widełek zaciskowych. Jednocze-
śnie zbędny staje się zaczep „A”. To również 
przyczynia się do przyspieszenia produkcji i wy-
miernego obniżenia kosztów.



| 3

„Cieszymy się, że dzięki Roto NX możemy zapro-
ponować atrakcyjne rozwiązanie do ciężkich roz-
wierno-uchylnych drzwi balkonowych”, wyjaśnia 
Andreas Eilmes. „Dzięki zastosowaniu nowego 
wspornika zawiasu dolnego system „zero barier" 
w klasach odporności antywłamaniowej RC 2N 
i RC 2 jest po pierwsze niezależny od rodzaju 
podłoża, a po drugie możliwy do realizacji 
w standardzie nawet w wersji z ciężkimi szybami 
w skrzydłach o masie do 130 kg. Nośność stro-
ny zawiasowej P 150 kg to jeszcze większe moż-
liwości dla producentów okien.”

Rodzaj podłogi nie ma znaczenia 
Ponieważ wspornik zawiasu dolnego strony za-
wiasowej Roto NX umieszczony jest całkowicie 
ponad powierzchnią podłogi, posadzka może 
dochodzić do poziomu progu „zero barier" – tak-
że w wersji do do drzwi balkonowych rozwier-
no-uchylnych oraz dwuskrzydłowych rozwiązań 
z ruchomym słupkiem. Z uwagi na płytki mon-
taż można łączyć Roto NX także z bardzo wąski-
mi profilami spełniającymi wymogi aktualnych 
trendów architektonicznych. 

 � Tilt & Turn W wielu miejscach złodzieje wciąż mają zbyt łatwe zadanie podczas włamań do mieszkań i domów przez drzwi balkonowe 
lub taras. Z tego względu producenci okien często zalecają swoim klientom oprócz okuć antywyważeniowych montaż szyb antywłama-
niowych w newralgicznych miejscach domu. „Jest to bardzo dobre rozwiązanie, ale stanowi ono wyzwanie dla okuć”, twierdzi Andreas 
Eilmes z zespołu marketingu produktu. „Szyby antywłamaniowe znacznie zwiększają masę skrzydła, a coraz częściej stosowane progi 
bez barier niosą ze sobą dalsze wymogi.” Wspólnie z producentami profili Roto znalazło w tym zakresie kilka niezawodnych rozwiązań 
do drzwi balkonowych z PVC. 

Z pewnością więcej bezpieczeństwa
Rygiel hakowy z blokadą przed cofnięciem, do-
stępny w rozwiązaniach standardowych Roto NX, 
skutecznie przeciwdziała przesunięciu okucia 
w zamkniętym oknie od zewnątrz. Pozwala to 
na realizację drzwi balkonowych i tarasowych 
w klasie odporności antywłamaniowej RC 2N 
i RC 2. „Przetestowaliśmy drzwi balkonowe firm 
Veka i Profine z progiem „zero barier" i z oku-
ciem standardowym z ośmioma rolkami grzyb-
kowymi”, relacjonuje Christoph Rüth, specjali-
sta Roto Lean na rynku niemieckim, który 
uczestniczył w tych badaniach. „Rezultat za-
chwycił wszystkich.” 

Andreas Eilmes jest przekonany, że testy prze-
prowadzono w samą porę: „Coraz więcej prze-
targów wymaga rozwiązań „zero barier". Akcep-
towane wcześniej rozwiązania z progiem 20 mm 
jako bez barier obecnie nie są wystarczające. 
Jednocześnie prawie zawsze wymagana jest kla-
sa odporności antywłamaniowej RC2, a przynaj-
mniej RC 2N.” Dlatego planowane są dalsze ba-
dania we współpracy z producentami profili.

Zabezpieczenie przed cofnięciem do 300 kg
Rygiel hakowy Roto NX był testowany jako poje-
dynczy element. Andreas Eilmes wspomina: 
„Rygiel hakowy został wymyślony jako zabezpie-
czenie przed cofnięciem, ale chcieliśmy dokład-
nie wiedzieć, jak dużym obciążeniom mecha-
nicznym może on sprostać. Został on poddany 
testom 3 kN jako pojedynczy element. Zgodnie 
z dokumentacją umożliwia on zabezpieczenie 
przed cofnięciem do 300 kg.” 

Najlepsza ochrona przed korozją i spraw-
dzona niezawodność działania
Powłoka Roto Sil Level 6 stosowana w systemie 
okuć Roto NX to najlepsza ochrona przed ko-
rozją. W przypadku drzwi balkonowych z tym 
systemem okuć, gwarantem niezawodności 
działania i ochrony antywyważeniowej jest wy-
soka jakość zastosowanych materiałów. Andre-
as Eilmes zapewnia, że „strona zawiasowa P 
spełnia oczywiście wymogi określone przez 
normę DIN 1326-8.” „Producenci okien z PVC 
wykorzystując nasz nowy system okuć rozwier-
no-uchylnych Roto NX mogą wytwarzać nowo-
czesne pod każdym względem, wysokiej jako-
ści drzwi balkonowe i tarasowe.”

 |  Mniej elementów: Roto NX do drzwi balkonowych i tarasowych o bardzo wąskich profilach. Także w wersji do do drzwi balkonowych rozwiernych i rozwierno-uchylnych oraz 

dwuskrzydłowych rozwiązań z ruchomym słupkiem.

 |  Egzamin zaliczony: drzwi balkonowe z PVC firmy Veka 

z progiem bez barier

 |  Całkowicie powyżej podłogi: wspornik zawiasu dolnego 

Roto NX do strony zawiasowej P 

 |  Zabezpieczenie przed cofnięciem do 300 kg zapew-

nia rygiel hakowy Roto NX.

&   Deszczoszczelne drzwi balkonowe „zero barier" powstają 

z zastosowaniem tego rozwiązania systemowego Roto:  
 
www.roto-frank.com/pl/roto-nx/zero-barrier

Pomyślne testy z popularnymi progami

Roto NX: rozwierno-uchylne drzwi „zero barier" 
do 150 kg w klasie RC 2

https://ftt.roto-frank.com/en/products/product-view/detail/roto-nx/zero-barrier/
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Mechaniczne zabezpieczenia systemów przesuwnych
RC 2 z Roto: 

 � Sliding Na całym świecie wzrasta zapotrzebowanie na systemy przesuwne. Jednak co kraj, to obyczaj – różne są wymogi od-
nośnie szklenia, szczelności i ochrony antywyważeniowej. Roto przy pomocy różnych elementów zabezpieczających wspiera 
produkcję systemów spełniających kryteria klasy antywłamaniowej RC 2 – także w przypadku skrzydeł o dużej masie. 

&   Bezpieczeństwo okuc do systemów  
przesuwnycht Roto Patio – informacje  
odnosnie wszystkich elementów:  
 
www.roto-frank.com/pl/sliding-windows

Roto Patio Inowa RC 2 we wszystkich rodzajach profili: 
z PVC, drewna i aluminium.
Roto Patio Inowa to także skuteczna przeszkoda na drodze wła-
mywaczy. Inteligentne okucie do bardzo szczelnych systemów 
odstawno-przesuwnych już w wersji podstawowej zapewnia ry-
glowanie na całym obwodzie skrzydła. Dodatkowe, dowolnie roz-
mieszczone punkty ryglowania znacznie podnoszą poziom szczel-
ności i bezpieczeństwa. Aktywne punkty ryglowania na słupku 
sprawiają, że system przesuwny spełnia wymogi zabezpieczeń 
antywłamaniowych w klasie RC 2 – i dotyczy to profili z wszyst-
kich materiałów, z których wykonane są ramy ościeżnic i skrzydeł. 

Na targach BAU 2019 zaprezentowano specjalne zaczepy antywy-
ważeniowe do inteligentnego systemu okuć przesuwnych – są 
one już w sprzedaży. Systemodawcy, zainteresowani produkcją 
bardzo szczelnych systemów przesuwnych w klasie RC 2 na bazie 
okuć Roto Patio Inowa mogą liczyć na pełne wsparcie doradcze 
oraz współpracę w ramach badań systemowych.

 |  Zamykana na klucz klamka Roto Line w klasie odporności anty-

włamaniowej RC 2  do Roto Patio Inowa i Roto Patio Alversa.

Systemy przesuwne z rodziny produktów Roto Patio charakteryzują się lepszą od-
pornością na wyważenie przede wszystkim dzięki zastosowaniu czterech kompo-
nentów, które producenci znają już z systemów okuć Roto NT / Roto NX oraz 
Roto AL Także w systemach przesuwnych stosowane są grzybkowe rolki ryglujące 
oraz stabilne, przykręcane w wielu miejscach na ościeżnicy zaczepy antywyważe-
niowe. W zamkniętym oknie lub drzwiach elementy te zaczepiają się mocno o sie-
bie i w ten sposób przeciwdziałają szybkiemu wyważeniu. Klamka zamykana na 
klucz uniemożliwia przesunięcie okucia od zewnątrz i jego odryglowanie. Zamonto-
wane w rowku okuciowym i niewidoczne od zewnątrz zabezpieczenie przed roz-
wierceniem klamki uniemożliwia zmanipulowanie zasuwnicy. 

Regulowane rolki ryglujące i zaczepy dopasowane do systemu
Grzybkowe rolki ryglujące występujące we wszystkich wymienionych poniżej syste-
mach Roto Patio podlegają regulacji w zakresie wysokości i docisku. Podczas mon-
tażu na budowie umożliwia to zastosowanie większej liczby punktów ryglowania, co 
pozwala na optymalizację obsługi skrzydła przesuwnego. 

Do systemów Roto Patio Alversa | PS i Roto Patio Inowa zostały opracowane spe-
cjalne zaczepy antywyważeniowe, dostosowane do szczególnych właściwości okuć 
do systemów przesuwnych.

 |  Nowość: specjalne zaczepy an-

tywyważeniowe na słupku 

w systemie odstawno-przesuw-

nym Roto Patio Inowa.  

Aktywne punkty ryglowania 

z zabezpieczeniem przed cof-

nięciem decydują o klasie anty-

wyważeniowej RC2
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 |  Zamykana na klucz klamka Roto Line w klasie odporności antywła-

maniowej RC 2  do Roto Patio Alversa i Roto Patio Inowa.

Elementy elektroniczne to większe bezpieczeństwo
W przypadku podwyższonych wymogów w zakresie bezpieczeństwa, systemy przesuwne Roto 
można dodatkowo wyposażyć w elementy elektroniczne systemu Roto E-Tec Control.  
Czujniki magnetycznego systemu kontroli zamknięcia i otwarcia MVS są zintegrowane z obwodem 
okucia. Są one niewidoczne – podobnie jak inne elementy zabezpieczeń. Z drzwi nie wystają żadne 
kable ani elementy kontaktowe, które mogłyby zakłócić ich estetykę.

 |  Po przekręceniu klamki do góry o 180° 

dochodzi od obniżenia o 5 mm na ca-

łej szerokości skrzydła poziomej 

uszczelki u góry. Powstała szczelina 

służy zapewnieniu wymiany powietrza. 

Rolki ryglujące mocno zakotwiczone 

w zaczepach zapewniają, że system 

przesuwny jest bezpiecznie zaryglowa-

ny – to zdecydowana przewaga kon-

kurencyjna, szczególnie w przypadku 

dłuższej nieobecności w domu.

Roto Patio Alversa | PS zaczep antywyważeniowy  
z funkcją mikrowentylacji
Zastosowanie elementów antywyważeniowych pozwala na pro-
dukcję drzwi równolegle i uchylno-przesuwnych, spełniających 
wymogi klasy odporności antywłamaniowej RC2 w przypadku 
wszystkich wariantów Roto Patio Alversa. Uniwersalne okucie 
umożliwia rentowną produkcję systemów przesuwnych w róż-
nych wariantach równolegle i uchylno-przesuwnych oraz w róż-
nych klasach RC2 na jednej linii produkcyjnej. 

Za zwiększenie mechanicznych zabezpieczeń także w tym syste-
mie odpowiadają rolki ryglujące z regulacją wysokości i docisku. 
Współpracują one ze stalowymi zaczepami na ościeżnicy odpo-
wiednio do systemu profili, a całość wzmacniają klamki z klu-
czem. Do wariantu Alversa | PS Roto opracowało specjalny za-
czep antywyważniowy z funkcją mikrowentylacji. 

Rozwiązanie zapewnia bezproblemową regulację w pionie i doci-
sku (+/– 1,2 mm) oraz regulację w poziomie (+/– 3 mm).

 |  Zasuwnica antywyważeniowa ma w zależności od długości do 4 rolek grzybkowych. Jej zastoso-

wanie we wszystkich wariantach Roto Patio Alversa pozwala na uzyskanie odporności antywłama-

niowej w klasie RC 2. Zaczepy antywyważeniowe na ościeżnicy dopełniają całości.

 |   Roto Patio Life – klamka zamykana na klucz Roto Line do 

odporności antywłamaniowej w klasie RC 2.

Roto Patio Life RC 2w standardzie
System okuć Roto Patio Life przeznaczony do dużych i wyjątkowo wy-
godnych w obsłudze drzwi „podnoszono-przesuwnych“ do 400 kg 
z profili drewnianych i drewniano-aluminiowych zapewnia w standar-
dzie odporność na włamanie w klasie RC2. Jest to zasługą zasuwnicy 
z 4 rolkami grzybkowymi oraz specjalnych elementów ryglujących na 
słupku – tzw. „rygli środkowych“. 

Przewagą konkurencyjną systemu jest zabezpieczona antywyważenio-
wo i niewidoczna od zewnątrz mikrowentylacja: po przekręceniu 
klamki do góry o 180° dochodzi od obniżenia o 5 mm na całej szero-
kości skrzydła poziomej uszczelki u góry. Powstała szczelina służy za-
pewnieniu wymiany powietrza. Rolki ryglujące mocno zakotwiczone 
w zaczepach zapewniają, że system przesuwny jest bezpiecznie zary-
glowany. Efekt: niewidoczne z zewnątrz naturalne wietrzenie przy jed-
noczesnym zachowaniu skutecznej ochrony przed wyważeniem. 
Klamka Roto Patio Life steruje zarówno elementami uszczelniającymi 
jak i ryglującymi. Dostępne są także: klamka z kluczem i zabezpiecze-
nie przed rozwierceniem klamki.
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Grupa Alutech, Rosja

Z Roto na światowe rynki
 � Aluminium Na targach BAU 2019 odwiedzający targi profesjonaliści w dziedzinie alumi-

nium mogli odwiedzić w bezpośrednim sąsiedztwie Roto stoisko Grupy Alutech. Prezento-
wała ona swoje systemy okienne i fasadowe. Targi BAU 2017 zapoczątkowały regularną 
wymianę pomiędzy technologami i menadżerami Grupy Alutech oraz Roto. Pod koniec 
2018 roku ostatecznie przypieczętowano wielce obiecującą współpracę, co potwierdza 
Sergey Iwanowitsch Sowetnikov, kierownik zakładu Alumin Techno w Mińsku.

Roto Inside: W tym roku Alutech po raz dru-
gi prezentuje na targach BAU systemy, do 
których firma Alumin Techno dostarcza 
profile. Jakie doświadczenia zebrane na 
targach w 2017 roku zmotywowały Pana 
do ponownego przybycia do Monachium? 

Sowetnikov: W 2017 roku Alutech cieszył się 
bardzo dużym zainteresowaniem. Nawiązaliśmy 
wówczas wiele nowych kontaktów, które 
w międzyczasie doprowadziły do podjęcia 
współpracy biznesowej. To wzmocniło przeko-
nanie menedżerów, że należy podejmować dal-
sze kroki w celu rozbudowania kontaktów z ar-
chitektami i wykonawcami fasad w Europie. 
Z tego względu w tym roku prezentujemy się na 
dwa razy większym stoisku. Poza tym, targi 
BAU odwiedza wielu klientów z Azji – rynku, na 
którym Alutech także chce rozbudowywać swo-
ją pozycje, podobnie jak w Europie Zachodniej. 

Roto Inside: Alutech sprzedaje od 2004 roku 
profile do systemów okiennych i fasado-
wych. Jak wygląda produkcja w zakładach 
Alumin Techno w Mińsku. Jak wyglądał 
rozwój firmy w ciągu ostatnich 15 lat od 
momentu jej powstania?

Sowetnikov: Grupa Alutech stale się rozwija, 
jej kondycja ekonomiczna jest bardzo dobra, 
dzięki czemu stale inwestujemy w rozbudowę 
mocy produkcyjnych. W 2013 r. Alumin Techno 
uzyskał wzrost zdolności produkcyjnej wytłacza-
nych profili z aluminium o 80%. W tym czasie 
powstały nowe obszary produkcji, obejmujące 
wytwarzanie profili, w pełni zautomatyzowane 
eloksylowanie i lakierowanie profili oraz nowo-
czesną pakowalnię. Obecnie profile wytwarzane 
są na 6 liniach produkcyjnych. W 2015 roku fir-
ma Alumin Techno po raz pierwszy osiągnęła 
wolumen produkcji na poziomie 75.000 ton. 

Roto Inside: Współpraca z Roto jest na razie 
krótka. Co skłoniło menedżerów Grupy 
Alutech do wyboru Roto jako swojego 
partnera w biznesie?

Sowetnikov: Z pewnością wysoka jakość okuć. 
Inżynierowie pracujący w naszym centrum kon-
troli jakości byli bardzo zadowoleni z wyników 
przeprowadzonych badań. W przypadku syste-
mów Roto AL i Roto Patio Alversa nasi han-
dlowcy chwalą ich dobrą relację jakości do 
ceny. To bardo ważny aspekt, ponieważ aktual-

nie Alumin Techno realizuje jeszcze 90% swoich 
obrotów na rynkach Federacji Rosyjskiej, Biało-
rusi i Ukrainy. Rynki te są wrażliwe cenowo, 
choć świadome jakości.
 
Roto Inside: Grupa Alutech chce w najbliż-
szych latach zwrócić się ku nowym ryn-
kom. Czy miało to znacznie przy podejmo-
waniu decyzji o współpracy z Roto?

Sowetnikov: Rzeczywiście miało to duże zna-
czenie. Roto wspiera Alumin Tech w zrozumie-
niu specyfiki poszczególnych krajów i rynków. 
Wysoko cenimy szybkość działania wdroże-
niowców w zespole Roto Aluvision w przypadku 
projektów wykorzystujących rozwiązania niety-
powe. Wzmacnia to naszą pozycję w kontak-
tach z klientami. Roto uczestniczy w procesie 
rozwoju produktów, a my cieszymy się z owoc-
nej współpracy specjalistów z Roto i naszych in-
żynierów. Podczas targów BAU firma Roto udzie-
liła wyczerpujących informacji około 120 
technologom i gościom naszej firmy. Takie zaan-
gażowanie jest dla nas również cenne.

Roto Inside: Na przestrzeni ostatnich 20 lat 
Grupa Alutech bardzo się powiększyła. Ja-
kie cele będą realizowane w najbliższym 
dziesięcioleciu?

Sowetnikov: Aktualnie Grupa Alutech sprzeda-
je swoje produkty do 65 krajów. Z roku na rok 
poszerzany jest asortyment produktów. Nasi in-
żynierowie rozwiązują również kompleksowe 
techniczne zadania przy dużych projektach. 
Wszystkie firmy-córki elastycznie reagują na po-
trzeby klientów i wymagania określonych ryn-
ków. Także pod tym względem Roto i Alutech 
pasują do siebie. Obie firmy są zorientowane na 
korzyści po stronie klienta i dlatego odnoszą suk-
cesy. Alumin Tech pracuje obecnie nad projekta-
mi systemów przeznaczonych do Afryki. Kompe-
tencje Roto są dla nas bardzo cenne. Pytanie 
o cele na kolejnych 10 lat: Chcemy na nowych 
rynkach robić to, co przyniosło nam sukces na 
naszych najważniejszych rynkach: spełniać ży-
czenia klientów i przekonywać jakością.

 |   W 2019 roku po raz drugi na tar-

gach BAU: Alutech w hali C1

 |  Na targach BAU 2019 Alutech zaprezentował ok. 30 wzorów rozwiązań fasadowych i okiennych. 

 |  Zakłady Alumin Techno w Mińsku zaopatrują klientów w krajach byłego Związku Radzieckiego, w Europie, w Afryce, 

w Australii i w Ameryce. Profile wytwarzane są zgodnie z normą DIN 17615, EN 755-1, EN 755-2 lub EN 12020. Ja-

kość powłoki potwierdzona została szwajcarskimi certyfikatami Qualicoat/Seaside i Qualanod.

 |   Dr. Eckhard Keill, samodzielny pre-

zes Roto Frank Holding AG (w 

pierwszym rzędzie po środku) po-

witał gości na stoisku Roto. Sergey 

Iwanowitsch Sowetnikov (w dru-

gim rzędzie po lewej stronie dr. Ke-

illa), kierownik zakładu Alumin 

Techno w Mińsku, przybył wraz 

z pięcioma innymi przedstawiciela-

mi firmy na rozmowy z kierownic-

twem Roto Rosja i Roto Aluvision. 
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W każdym z nich dostępna jest szeroka gama 
okuć Roto, w tym superszczelne systemy prze-
suwne do okien i drzwi tarasowych, które cieszą 
się coraz większą popularnością. Na klientów 
czekają przeszkoleni fachowcy, dysponujący wie-
dzą techniczną na temat właściwości użytko-
wych. Potrafiący wskazać najważniejsze różnice 
i korzyści z wyboru poszczególnych funkcji.

Mapa najlepszych salonów
„Z badania ARC Rynek i Opinia wynika, że klien-
ci są dość wymagający wobec punktów sprze-
daży okien" – mówi Paweł Szkodziak, dyrektor 
marketingu w Roto Frank Okucia Budowlane. 
„Inwestorzy zwracają uwagę nie tylko na ekspo-
zycję: na to jak wygląda okno, z czego się skła-
da i jak funkcjonuje, ale też doceniają fachowo-
wość sprzedawców. Rekomendowane na 
stronie salony sprzedaży dają gwarancję najlep-
szej obsługi i pełnej wiedzy na temat okien 
i kompontentów. Jesteśmy przekonani, że ser-
wis PoradnikOkienny.pl będzie przydatnym na-
rzędziem oraz wartościowym źródłem informacji 
w procesie planowania zakupu okien". 

Wybór okien na rynku jest bardzo duży i teore-
tycznie łatwo je dopasować do potrzeb. Z bada-
nia przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opi-
nia na zlecenie Roto wynika jednak, że 
inwestorom trudno odnaleźć się w gąszczu opi-
nii, parametrów i reklam poszczególnych produ-
centów. Większość ankietowanych deklaruje, że 
podczas zakupu okien często czuje się bezrad-
na. Nie wiedzą, jakich okien potrzebują, ani 
gdzie mają szukać kompleksowych informacji.

Praktyczna wiedza na kliknięcie
Z myślą o inwestorach Roto przygotowało dedy-
kowany serwis internetowy PoradnikOkienny.pl. 
Nowa strona zawiera praktyczne informacje, do-
tyczące wyboru okien, ich budowy, elementów i 
właściwości. Serwis prezentuje dostępne na ryn-
ku rozwiązania, ułatwia podjęcie decyzji i wybór 
okien, odpowiednio dobranych do pomieszczeń 
i przyzwyczajeń domowników.

Konfigurator okien – jak to działa?
Dzięki intuicyjnej wyszukiwarce, umieszczonej 
na głównej stronie serwisu, wybór okna z nowo-
czesnymi funkcjami użytkowymi, dopasowanego 
do pomieszczeń i przyzwyczajeń domowników 
przebiega w łatwy i wygodny sposób. Wystarczy, 
w sekcji „konfigurator okien" odpowiedzieć na 
kilka pytań, kierując się preferencjami, stylem ży-
cia, nawykami czy najczęstszymi problemami. 
Witryna sama wskaże odpowiedni typ okna 
i podpowie, w jakie rozwiązanie okuciowe po-
winno być ono wyposażone i na co zwrócić 
uwagę. 

Okna dopasowane do pomieszczeń
Funkcje nowoczesnych okien wynikają z prze-
znaczenia miejsc, w których znajdują zastosowa-
nie. Dlatego warto wybierać okna wyposażone 
w nowoczesne okucia, odpowiednio dobrane do 
lokalizacji w budynku i charakteru pomieszcze-
nia. Prezentowane na stronie PoradnikOkienny.pl 
systemy Roto, sprostają oczekiwaniom nawet 
najbardziej wymagajcych użytkowników. Zarów-
no pod względem estetyki, bezpieczeństwa, 
ochrony przed hałasem, wietrzenia czy większej 

efektywności energetycznej domu. Nowa strona 
prezentuje najnowocześniejsze rozwiązania Roto 
dostępne na rynku. Wśród nich innowacyjny 
system odstawno-przesuwny Roto Patio Inowa 
przeznaczony do bardzo szczelnych drzwi taraso-
wych, komfortowy system przesuwny Roto Patio 
Alversa czy okno z funkcją TiltSafe RC2, zabez-
pieczającą przed wyważeniem w pozycji 
uchylonej. 
PoradnikOkienny.pl to kompendium wiedzy na 
temat dostępnych rozwiązań dodatkowych, ta-
kich jak elektryczne napędy, zamki, kontaktrony, 
klamki czy zabezpieczenia antywłamaniowe. 
W połączeniu z sytemem inteligentnego domu 
mają one wypływ na komfort i wygodę codzien-
nego życia. 

Gdzie szukać dobrych okien?
Dla maksymalnej wygody użytkowników witrynę 
wyposażono w wyszukiwarkę dystrybutorów. In-
teraktywna mapa wskazuje najbliższe salony 
sprzedaży, w których można pogłębić informacje 
na temat poszczególnych rozwiązań. 
Prezentowane na stronie wybrane punkty sprze-
daży są wizytówką polskich producentów okien. 

Nowy serwis Roto dla inwestorów!

Wybierz idealne okna na stronie
 � Praktyczne rady dla kupujących Intuicyjny konfigurator, mapa najlepszych salonów, inspirujące zdjęcia, wartościowe informacje – oto 

cechy nowej strony internetowej PoradnikOkienny.pl stworzonej przez Roto. Jak pokazują badania, większość użytkowników nie ma 
pewności, jakie funkcje powinno spełniać nowoczesne okno i jakie komponenty zawierać. Nowy serwis odpowiada na potrzeby projek-
tantów, dystrybutorów i inwestorów indywidualnych, stojących przed decyzją zakupu nowych okien.

 |  Inwestorzy muszą mieć świadomość, że inne funkcje 

okna będą ważne w sypialni na łatwo dostępnym parte-

rze, a inne na drugiej kondygnacji w pokoju dziecięcym.

 |  PoradnikOkienny.pl pokazuje na co należy zwracać uwa-

gę wybierając okno do konkretnego pomieszczenia. 

 „Poziom wiedzy Polaków na temat możliwości nowoczesnych okien jest 

wciąż niski, natomiast świadomość konsekwencji wyboru – ogromna. 

Inwestorzy zdają sobie sprawę, że kupują produkt na wiele lat, który 

musi spełniać założenia estetyczne – pasując do elewacji i wnętrza. Co-

raz częściej zwracają uwagę na walory użytkowe, takie jak izolacja ciepl-

na, ochrona przed hałasem czy bezpieczeństwo domu". 
 |  Paweł Szkodziak: Jesteśmy przekonani, że serwis Porad-

nikOkienny.pl będzie przydatnym narzędziem w procesie 

planowania zakupu okien do domu lub mieszkania.

 |  Interaktywna mapa salonów na PoradnikOkienny.pl za-

wiera adresy i telefony punktów sprzedaży okien z kom-

pleksową ofertą okuć Roto i fachową obsługą.

 

&  Wejdź na stronę
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BUDMA 2019

Roto Patio Inowa przebojem zdobywa polski rynek

 |  Adams: Drzwi SMART-SLIDE w okleinie szarej 

WOODEC sheffield oak alpine łączą zalety 

okien z tworzywa z przytulną estetyką drewna. 

 � Wydarzenie Superszczelne okucie Roto Patio Inowa do przesuwnych drzwi tarasowych zostało doskonale przyjęte przez producentów stolarki na 
świecie. Potwierdza to szeroka prezentacja rozwiązania na stoiskach różnych wystwawców podczas Międzynarodowych Targów  BAU 2019 w Mona-
chium. Również na polskim rynku innowacyjny system odstawno-przesuwny debiutuje z sukcesem. Zdaniem producentów to ciekawa alternatywa dla 
tradycyjnych systemów HS, zapewniająca wysoką izolacyjność cieplną i akustyczną. Podczas tegorocznych targów BUDMA 2019 nowoczesne przesuw-
ne drzwi tarasowe z okuciem Roto Patio Inowa po raz pierwszy zaprezentowały firmy m.in. Eko-Okna, Adams i Mirox. 

 |  Mirox: Prezentowane na BUDMIE-

drzwi tarasowe Smart Slide zostały 

dodatkowo wyposażone w rolety 

Screen, moskitierę ZiG ZAK oraz 

markizę. Wszystko to sterowane 

systemem inteligentnego domu.

Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architek-
tury BUDMA w Poznaniu to największe targi bu-
dowlane w Europie Środkowo-Wschodniej, każ-
dorazowo przyciągające kilkadziesiąt tysięcy 
gości z całego świata. Także w tym roku 
w dniach 12-15 lutego ponad 50 tys. osób od-
wiedziło blisko 1000 stoisk wystawców z 33 
krajów. Zdaniem uczestników to najlepsza oka-
zja do wymiany wiedzy i doświadczeń, a przede 
wszystkim zaprezentowania najnowszych roz-
wiązań z branży stolarki, oferowanych przez pol-
skich producentów. 

Jedną z najważniejszych tegorocznych nowości 
były wielkoformatowe drzwi tarasowe odstaw-
no-przesuwne o wysokiej izolacyjności, stwo-
rzone z systemem okuć Roto Patio Inowa. Jak 
podkreślają producenci inteligentny system 
Roto jest obecnie najciekawszą alternatywą dla 
tradycyjnych systemów HS, wyróżniająca się 
szczelnością, intuicyjną obsługą i konkurencyjną 
ceną. 

Moda na drzwi przesuwne związana jest z po-
trzebą efektywnego wykorzystania przestrzeni 
przy wejściu, jednocześnie przesuwne drzwi – 
pełnej wysokości od podłogi do sufitu – pozwa-
lają doświetlić wnętrza, zwiększając wrażenie 
przestronności. Zdaniem ekspertów Roto takie 
drzwi doskonale sprawdzą się w budynkach jed-
norodzinnych oraz mieszkaniach. 

Eko-Okna – odbiorcy zachwyceni syste-
mem przesuwnym Roto Patio Inowa
Odstawno-przesuwne drzwi tarasowe Smart Sli-
de z okuciem Roto Patio Inowa zaprezentowała 
firma Eko-Okna. Aby uzyskać wysoki współ-
czynnik termoizolacji i izolacji akustycznej oraz 
zapewnić maksymalny komfort firma dodatko-
wo zastosowała w drzwiach uszczelki TPE. 

Jak podkreśla producent, wykorzystanie syste-
mu Roto Patio Inowa umożliwia wykonanie 
większych konstrukcji niż w innych systemach. 
W ofercie Eko-Okna skrzydło w Smart Slide 
może osiągnąć wymiar nawet 1,5 x 2,3 m, przy 
głębokości zabudowy 140 mm, a pakiety szybo-
we mogą mieć aż 41 mm szerokości. Oznacza 
to, że drzwi Smart Slide to funkcjonalne rozwią-
zanie zgodne z aktualnymi trendami architekto-
nicznymi. System pozwala tworzyć duże i cięż-
kie, ale przede wszystkim ciepłe konstrukcje. 
Drzwi tarasowe dostępne są w szerokiej gamie 
gładkich i drewnopodobnych oklein, pozwalają-
cych na idealne dopasowanie do każdego typu 
wnętrza czy elewacji. 

„Drzwi Smart Slide to innowacyjne drzwi prze-
suwne. Do oferty wprowadziliśmy je w 2019 r., 
a już pierwsze zamówienia zostały zrealizowane" 
– mówi Paulina Krupińska, specjalista ds. PR 
Eko-Okna. „Nowy system zadebiutował pod-
czas targów Equip Baie 2018, gdzie wzbudził 
ogromne zainteresowanie odwiedzających na-
sze stoisko. Francuzi byli zachwyceni supersz-
czelnym systemem odstawno-przesuwnym 
Roto Patio Inowa, który swoją funkcjonalnością 
niewiele odbiega od drzwi podnoszono-prze-
suwnych. Naszym klientom bardzo podoba się 
innowacyjne rozwiązanie, jakim jest ruch zamy-
kający w poprzek profilu ościeżnicy. Produkt 
z sukcesem prezentowaliśmy podczas targów 
BUDMA 2019, a także na targach Made Expo 
w Mediolanie".

 |  Mirox: Olbrzymie drzwi tarasowe Smart Slide zaprojektowane z wyko-

rzystaniem okucia Roto Patio Inowa są nowością w ofercie.

 |  Eko-Okna: Drzwi SMART-SLIDE z okuciem Roto Patio 

Inowa prentowane na targach Equip Baie 2019. 
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Adams – nowa generacja drzwi tarasowych 
Dla mrągowskiego producenta Adams tegorocz-
na BUDMA także była wyjątkowa. Na dwupozio-
mowym 120-metrowym stoisku firma przedsta-
wiła wiele innowacyjnych produktów. Wśród 
nowości nie zabrakło drzwi SMART-SLIDE, które 
zdaniem producenta tworzą nową generację 
drzwi tarasowych przesuwnych typu PSK/Patio. 
Prezentowane rozwiązanie zachwyciło odwiedza-
jących funkcjonalnością i designem.  
„Odstawno-przesuwne drzwi tarasowe spotkały 
się z bardzo dużym zainteresowaniem. Innowa-
cyjny mechanizm zamykania pozwala na prostą 
i intuicyjną obsługę, zbliżoną do rozwiązań stoso-
wanych w drzwiach unoszono-przesuwnych 
typu HST"– mówi Adam Pędzich, prezes firmy 
Adams. „Specjalistyczne okucia okienne Roto 
Patio Inowa sprawiają, iż zamykanie drzwi jest 
dziecinnie proste i lekkie. Obecnie mamy wiele 
przygotowanych ofert i wycen. Liczymy na 
pierwsze realizacje już wkróce".

Mirox – ciepłe, ciche i łatwe w obsłudze
Stoisko firmy Mirox, poznańskiego producenta 
stolarki o 30-letniej tradycji, przyciągało dystry-
butorów i klientów indywidualnych z kraju i za-
granicy. Bezpośrednie spotkania stworzyły nie-

powtarzalną okazję do zaprezentowanie nowych 
drzwi przesuwnych Smart Slide, z okuciem Roto 
Patio Inowa, szerokiej grupie odbiorców. 
Superszczelne drzwi tarasowe pozytywnie prze-
szły badania producenta uzyskując bardzo do-
bre wyniki w zakresie przepuszczalności powie-
trza, wytrzymałości na napór wiatru oraz 
wodoszczelności i są dostępne w sprzedaży.

„Tradycyjnie już na targach BUDMA prezentuje-
my nowości w naszej ofercie" – mówi Joanna 
Kruszyńska, zastępca prezesa w firmie Mirox. 
„W tym roku są to olbrzymie drzwi tarasowe 

Smart Slide, które zostały zaprojektowane przez 
fachowców Mirox z wykorzystaniem okucia 
Roto Patio Inowa. Inwestorzy budujący dom co-
raz częściej decydują się na duże przeszklenia, 
które są w stanie zapewnić doskonałą izolacyj-
ność przegrody. Z myślą o nich wprowadziliśmy 
na rynek drzwi odstawno-przesuwne. Wyróżnia-
ją się dużą powierzchnią i doskonałymi parame-
trami izolacyjności. Jednoczęśnie są bardzo ci-
che i łatwe w obsłudze". 

Architekci i inwestorzy, którzy przyjechali na 
BUDMĘ 2019 mieli w czym wybierać!

Roto Patio Inowa przebojem zdobywa polski rynek

 |  Joanna Kruszyńska: Drzwi Smart 

Slide wyróżnia duża powierzchnia 

i bardzo dobre parametry szczel-

ności, wytrzymałości i wodo-

szczelności.

 |  Adams: Drzwi SMART-SLIDE w okleinie szarej 

WOODEC sheffield oak alpine łączą zalety 

okien z tworzywa z przytulną estetyką drewna. 

 |  Paulina Krupińska: Klientom podo-

ba się innowacyjny ruch zamykają-

cy w poprzek do profilu ościeżnicy.

 |  Eko-Okna: Przesuwne drzwi tarasowe z systemem okuć Roto Patio Inowa pozwalają na wygodną i intu-

icyjną obsługę, zbliżoną do rozwiązań stosowanych w drzwiach podnoszono-przesuwnych.

 |  Adams: Prezentowane rozwiązanie Smart Slide zachwyciło odwiedzających funkcjonalnością i designem. 

Drzwi zostały wykonane zgodnie z najnowszymi skandynawskimi trendami w drewnopodobnej okleinie. 

 |  Adam Pędzich: Specjalistyczne 

okucie Roto Patio Inowa spra-

wia, że obsługa drzwi jest dzie-

cinnie prosta i lekka.

 

&  Wejdź na stronę i zobacz nowy film o Roto Patio Inowa!
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Nagroda dla Roto w Polsce 

Roto wyróżnione za innowacyjność

 � Innowacja Polski oddział Roto Frank Okucia Budowlane 
został uhonorowany tytułem Lidera Innowacji w Branży 
Stolarki Budowlanej. Wyróżnienie przyznano w plebiscycie 
branżowym „4.i Innovation Leaders" w uznaniu działań ba-
dawczo-rozwojowych i zaangażowania firmy na rzecz two-
rzenia innowacyjnych i niezawodnych okuć do okien  
i drzwi. 

Pierwsza edycja programu „4.i Innovation Leaders" wyłoniła naj-
lepsze przedsiębiorstwa z branży, dla których innowacyjność jest 
motorem działania. Roto otrzymało najwyższe wyróżnienie „Złoty 
Dyplom". Kapituła programu doceniła innowacje usprawniające 
produkcję, rozwijanie usług wdrożeniowych i posprzedażowych, 
tworzenie zaawansowanych technologii i produktów z segmentu 
inteligentnych systemów okuć. Pozytywnie oceniono zmiany 
w sferze organizacji przedsiębiorstwa czy realizowane programy 
z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Roto otrzymało 
tytuł Lidera Innowacji w kategorii dużych przedsiębiorstw z kapi-
tałem zagranicznym. 

Jako technologiczny lider, Roto od ponad 85 lat konstruuje inteli-
gentne okucia rozwierno-uchylne, które dzięki precyzji rozwiązań 
technicznych i trwałości odpowiadają najwyższym standardom 
i oczekiwaniom klientów. W ostatnich 2 latach wprowadziliśmy 
na polski rynek kolejne innowacyjne okucia do okien i drzwi, 
umożliwiające producentom tworzenie nowoczesnych i wielko-
gabarytowych konstrukcji okiennych. Zaawansowane systemy 
przesuwne, takie jak Roto Patio Alversa i Roto Patio Inowa o wy-
sokiej szczelności, idealnie wpisują się w najnowsze trendy archi-
tektoniczne, jednocześnie zapewniając użytkownikom wygodną 
obsługę oraz wyższą efektywność energetyczną domów i miesz-
kań. Okucie Roto z funkcją bezpiecznego uchyłu TiltSafeRC2 to 
kolejne unikatowe rozwiązanie, które łączy komfort termiczny 
i możliwość wietrzenia z ochroną antywyważeniową. 

Zanim okucia Roto trafią na rynek przechodzą szereg badań, za-
awansowane testy obciążeniowe, szczelności, wytrzymałości 
w nowoczesnym Międzynarodowym Centrum Technologicznym 
Roto ITC w Leinfelden (Niemcy). Realizowane przez nas prace 
badawczo-rozwojowe są zgodne z aktualnymi normami oraz wy-
tycznymi krajowymi i międzynarodowymi.

Jednym z najnowszych rozwiązań Roto, docenionym w projekcie 
„4.i Innovation Leaders", jest Roto WinCon – autorskie oprogra-
mowanie wspierające proces organizacji produkcji. Program zo-
stał stworzony z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki polskiego 
przemysłu okiennego. Dzięki temu pozwala na wyeliminowanie 
praco- i czasochłonnych etapów procesu przyjmowania zamó-
wień, projektowania i konstruowania okien.

Uroczysta gala i wręczenie nagród laureatom programu „4.i Inno-
vation Leaders", organizowanego przez Stolarka VIP, miała miej-
sce podczas XXIV Konwentu Stolarki, 21 lutego 2019 r. na Zamku 
w Gniewie.

Bezpieczeństwo Okucie do okien antywłamaniowych Roto 
TiltSafe RC2 zostało nagrodzone tytułem Innowacyjne Roz-
wiązanie Branży Stolarki 2019. Unikatowe rozwiązanie za-
bezpiecza okno uchylone na 65 mm przed wyważeniem, 
zgodnie z wymaganiami klasy RC2.

Okucie rozwierno-uchylne Roto TiltSafe RC2 jest laureatem IV 
edycji programu Innowacyjne Rozwiązania Branży Stolarki (IRBS), 
którego finał miał miejsce w 21 lutego 2019 r. Doceniona funkcja 
łączy zalety wysokiej szczelności nowoczesnej stolarki z możliwo-
ścią skutecznego wietrzenia domu w sposób bezpieczny. 

Okno z funkcją TiltSafe RC2 można pozostawić uchylone na sze-
rokość 65 mm, zapewniając odczuwalny dopływ tlenu, bez obaw 
o bezpieczeństwo dobytku i domowników. Zabezpieczony przed 
wyważeniem uchył pozwala na efektywną cyrkulację powietrza, 
zapobiegając gromadzeniu się wilgoci, usuwając zapach i szkodli-
we dla zdrowia zanieczyszczenia. Jest przy tym chronione i od-
porne na użycie narzędzi takich jak klin, wkrętak i młotek.
W konstrukcji okucia wykorzystano trzy stalowe zaczepy antywy-
ważeniowe, które w połączeniu z antywyważeniową rolką ryglują-
cą i klamką zamykaną na klucz skuteczne stawią opór nieproszo-
nym gościom. 

Funkcja TiltSafe RC2 została zaprojektowana z możliwością zasto-
sowania zarówno z systemem okuć Roto NT, jak i nowym oku-
ciem Roto NX.

|  Barbara Ahlers, prezes Roto Frank Okucia Budowlane:  
Otrzymane nagrody i tytuł Lidera Innowacji są dla nas wyjątkowym wyróżnieniem i zobowiązaniem do dalszej inten-
sywnej pracy. Jesteśmy dumni, że nasze działania i nieustanne dążenie do zapewniania najwyższych standardów 
i jakości produktów Roto zostały docenione. Zaawansowane systemy okuć, jak i oferowane przez nas wsparcie wdro-
żeniowe w postaci szkoleń, programów IT czy serwisu, przekładają się na zwiększenie konkurencyjności producentów 
okien i drzwi w Polsce i na zagranicznych rynkach. 

   Nagroda IRBS dla jednego z najnowszych produktów Roto – okucia do okien antywłamaniowych TiltSafe RC2 cieszy 
nas szczególnie. Funkcja bezpiecznego wietrzenia odzwierciedla kluczowe założenie działalności Roto, jakim jest 
konstruowanie niezawodnych produktów z myślą o korzyściach klientów. To innowacja o dużym potencjale rynkowym. 
Odpowiada na potrzeby producentów i użytkowników, którzy chcą zapewnić sobie i najbliższym bezpieczeństwo, 
mieszkając w zdrowych i komfortowych domach.

Bezpieczne okucie Roto TiltSafe RC2 docenione!
Najlepsze rozwiązania Roto wyróżnione przez ekspertów

leaders
innovation4.i
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 � Roto E-Tec Okna na całym świecie wyposażane są w czuj-
niki z systemu Roto MVS, które drogą kablową podłączane 
są do systemu ochrony obiektu. Roto MVS stosowany jest 
także przez firmę Josko Fenster und Türen GmbH z siedzibą 
w Kopfing (Austria). „Wiele okien, które opuszczają naszą 
linię produkcyjną jest elektronicznie monitorowanych po za-
montowaniu w budynkach”, mówi Thomas Reibe.

Kieruje on działem rozwoju i zarządzania produktem w renomowa-
nej firmie. „Daje to ludziom po prostu poczucie bezpieczeństwa, 
gdy będąc poza domem mogą sprawdzić, czy wszystkie okna są 
zamknięte lub gdy w wyniku gwałtownego otwarcia uruchamia się 
alarm. Trochę w tym winy Josko, ponieważ to my szkolimy na-
szych dilerów, jak aktywnie sprzedawać zabezpieczenia do okien.” 

W ścisłym kontakcie z architektami
Rocznie blisko 15% okien produkowanych przez firmę Josko jest 
obecnie wyposażanych w czujniki MVS. „Gdy rozpoczynaliśmy 
współpracę z Roto, był to raczej temat marginalny. Jednak przez 
ostatnie pięć lat odnotowujemy bardzo duży wzrost popytu.” Sto-
sowanie w procesie produkcyjnym zaczepów uchylnych ze zinte-
growanymi czujnikami MVS nie wiąże się z jakimś szczególnym 
wzrostem kosztów. Jako producent okien musimy liczyć się z tym, 
że architekt lub kierownik budowy doprecyzowuje projekt i realiza-
cję w ścisłym porozumieniu z producentem urządzeń alarmowych, 
twierdzi Thomas Reibe. „W takiej sytuacji korzystamy z kontaktów 
naszych dilerów z projektantami w ich rejonach działania. Gdy pro-
jekt dotyczy drogiej nieruchomości, architekci wiedzą, że odpo-
wiednio wcześniej powinni skontaktować się z przedstawicielem 
firmy Josko.” 

Zintegrowane czujniki zapewniają elastyczność
Dzięki ukrytym miejscom montażu czujników w zaczepach uchyłu 
możliwe jest elastyczne dostosowanie pozostałych elementów 
okucia do potrzeb klienta. Niezależnie od tego, ile punktów ryglo-
wania zostanie umieszczonych, lub czy zastosowana zostanie 
klamka z kluczem – sposób podłączenia czujników będzie zawsze 
taki sam. Wszyscy producenci bazujący na systemie okuć rozwier-
no-uchylnych lub przesuwnych Roto mogą stosować czujniki 
MVS. Dostępne są czujniki z certyfikatem VdS jako łączna kontrola 
zamknięcia i otwarcia (VdS-Nr. G 102512 VdS-klasa B), kontrola 
zamknięcia (VdS-Nr. G 102038 VdS-klasa C) i EN50131-2 stopień 2 
(VdS-Nr. G 102512) ANPI (B-659-0002). 

Sprawdzone i potwierdzone certyfikatem
Obecnie według Thomasa Reibe niewiele wskazuje na to, żeby 
monitoring okien przeszedł w najbliższym czasie masowo na syste-
my radiowe: „z mojego punktu widzenia rozwiązania przewodowe 
będą dominować jeszcze przez długi czas, ponieważ systemy ra-
diowe niestety nie są jeszcze „smart" i zdobyły uznanie zbyt małej 
grupy klientów. Wszyscy, którzy chcą lub muszą wykazać swojemu 
ubezpieczycielowi, że wyposażyli swoje nieruchomości w certyfi-
kowane systemy zabezpieczeń, muszą nadal korzystać z systemów 
przewodowych. Monitoring radiowy ma z pewnością sens, jeżeli 
nie jest potrzebne potwierdzenie dla ubezpieczyciela i gdy chodzi 
o montowanie czujników na oknach w budynkach w trakcie 
eksploatacji.

Elektroniczne zabezpieczenie okien

Josko – systemowa 
ochrona mieszkań

Doradztwo organizacyjne Roto Lean

Kovinoplast z myślą o przyszłości
 � Handel Firma Kovinoplast z Herzegowiny od prawie 20 lat z dużym powodzeniem współpracuje z Roto. W ubie-

głym roku jej założyciele zwrócili się do zespołu Roto Lean z poważnym pytaniem: Czy można dzisiaj tak zorgani-
zować sprzedaż okuć, aby również w przyszłości można było sprostać wymaganiom producentów nowoczesnych 
okien? Zapytanie dotyczyło pakietu doradczego „Roto Lean M". Obejmuje on: analizę organizacji i workshop dot. 
optymalizacji procesów produkcyjnych. Zaraz po rozmowach wstępnych, które odbyły się w marcu 2018 roku 
podczas targów Fensterbau Frontale, firma Kovinoplast zdecydowała się na tę, z ich punktu widzenia wielce obie-
cującą, ofertę doradczą.

„Przedsiębiorstwo, które odnosi sukcesy na rynku powinno dzia-
łać bez zarzutu i perspektywicznie także pod nieobecność jego 
założycieli i właścicieli“, wyjaśnia 63-letni udziałowiec Blago Kve-
sić. Aby to zapewnić, w 2018 roku powołano niezależnego obser-
watora w celu oceny, czy Kovonoplast jest na to przygotowany. 
Węgierski menedżer Roto Lean Sándor Tar od maja 2018 roku 
wielokrotnie pojawiał się w firmie. Rozmowy z pracownikami słu-
żyły określeniu statusu, co miało pozwolić na opisanie procesów 
i organizację logistyki. Efektem audytu było zalecenie efektywne-
go podziału pracy w zespole i szkolenia pracowników w zakresie 
samoorganizacji i prowadzenia rozmów.

Silniejsi i bardziej skuteczni
Dyrektor regionalny Martin Graé cieszy się z efektów najnowszej, 
ścisłej kooperacji: „Postrzegamy to jako dowód szczególnego za-
ufania, że Kovinoplast zamówił u nas nie tylko pakiet doradczy 
Roto Lean i szkolenie Roto Lean, ale także trening sprzedaży 
w oddziale Roto w Lövő.” Wg stanu na koniec kwietnia 2019 
roku inwestorzy są pewni, że doradztwo i trening wzmocniły ich 
zespół i zwiększyły skuteczność jego działania.

Blago Kvesić postrzega współpracę z doradcą Roto Lean jako 
rzecz naturalną: „Chcemy, aby nasz zespół był szkolony przez tre-
nerów, którzy znają i rozumieją branżę okuć. Oczywiście, szkole-
nia dotyczące produktów Roto odbywały się zawsze. Tym razem 
chodziło jednak o zagadnienia dotyczące współpracy i perfekcyj-
nej prezencji w zakresie dystrybucji z naszymi partnerami handlo-
wymi.” A Feedback uczestników? Podobnie jak doradztwo Roto 
Lean trening sprzedaży wpłynął na pracowników zdecydowanie 
motywująco – twierdzi przedsiębiorca. 

Pewna przyszłość z Roto
„Jako udziałowcy możemy spokojnie przyglądać się rozwojowi 
wypadków, ponieważ wiemy, że nie jesteśmy już niezbędni do 
prawidłowego rozwoju firmy.” To dobra wiadomość także z punk-
tu widzenia Martina Graé: „Szanse dalszego rozwoju Kovinopla-
stu są bardzo duże. To wspaniale, że Roto ma w tym swój udział 
i że te szanse mogą być wykorzystane w następnych 
dziesięcioleciach.”

 |  Dobry pomysł. Udziałowcy Mladen Brzica (po lewej) i Blago Kvesić (po pra-

wej) analizują zalecenia wynikające z doradztwa Roto Lean.

 |  Wspólnie zachować równowagę:  

warto uczestniczyć w szkoleniach sprzedażowych Roto.

 |  Jesteśmy jednym zespołem! Sándor Tar z Roto Lean (w pierwszym rzędzie, 

pierwszy z prawej) wielokrotnie odwiedzał Kovinoplast w Herzegowinie.

 |  Co myślę o swojej pracy i co wynika z tego, że myślę inaczej? Trener Kornél 

Mayer z firmy Roto pobudza do nowatorskiego działania.

 |  Martin Graé  

dyrektor regionalny 

dystrybucji Roto na 

wschodnim wyb-

brzeżu Adriatyku

&   Informacje dot. Roto Lean: 
 
www.roto-frank.com/pl/roto-lean

 |   Thomas Reibe, kierownik działu rozwoju 

i zarządzania produktem w firmie Josko 

Fenster und Türen GmbH

&  Roto E-Tec Control – solidna podstawa 
lepszej kontroli, bezpieczeństwa  
i komfortu: 
 
www.roto-frank.com/pl/roto-e-tec-control

 |  Elektroniczna ochrona okien 

od Roto – to spokój i poczucie 

bezpieczeństwa
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Roto Solid C: najlepszy design i prosty montaż
Eleganckie drzwi wejściowe z aluminium z ukrytymi zawiasami

Łatwy montaż dzięki funkcji 
FixClick Opatentowane kliny 
pozycjonujące należy umieścić 
na zawiasie na ościeżnicy i za-
wiesić skrzydło.

Zawias

Moduł do regulacji w pionie wraz 

z wkrętami bezpośredniego mocowa-

nia: regulacja w pionie odbywa się tylko 

w jednym miejscu, na dolnym zawiasie 

drzwi.

Zawias na 

skrzydle

Elegancki, bo ukryty Porusza 
drzwiami wejściowymi z alumi-
nium otwieranymi do wewnątrz 
– przy zastosowaniu trzech za-
wiasów do 140 kg – a mimo to 
pozostaje całkowicie ukryty.

Praktyczny i komfortowy 
Kąt rozwarcia do maks. 110° 
zapewnia dużą przestrzeń 
w wejściu.

maks. 
110°

Zakresy regulacji: 
w pionie +4/– 2 mm
w poziomie +/– 3 mm
docisk +/– 1, 2 mm

 |   Klucz kombi, kliny pozycjonujące 

i zabezpieczenia antywyważeniowe:  

zestaw montażowy dostępny jako 

wyposażenie dodatkowe ułatwia 

montaż nawet ciężkich drzwi. 

 � Door Inwestorzy coraz częściej poszukują dużych drzwi wejściowych o delikatnych 
kształtach i solidnym, nowoczesnym wyglądzie. Odpowiedzią na ten trend jest zaprezen-
towany po raz pierwszy na targach BAU 2019 zawias do drzwi Roto Solid C. Zaspokaja 
on rosnące zapotrzebowanie na trwałość i niezawodne zabezpieczenia o wysokiej odpor-
ności antywłamaniowej. Ten ukryty zawias sprawia, że nawet 140-kilogramowe drzwi 
stają się wygodne i przyjemne w obsłudze. Poza tym Roto Solid C jest uzupełnieniem 
wyposażenia antywłamaniowego drzwi w klasie odporności RC 2.

Zawias dostępny jest w kolorze srebrnym i czarnym. Zastosowana powłoka spełnia najwyższe 
wymogi w zakresie odporności na korozję, zgodnie z 5 klasą DIN EN 1670. Wytrzymałość pro-
duktu potwierdzona została w 400.000 cykli. Mycie i czyszczenie drzwi wejściowych wyposażo-
nych w zawiasy Solid C jest proste dzięki ukryciu mechanizmu. Nieprzerwana płaszczyzna 
uszczelniająca minimalizuje straty ciepła. Konserwacja drzwi jest zbędna dzięki wyposażeniu 
nowego zawiasu w tuleję samosmarującą.

Gotowi na seryjną produkcję
Roto Solid C to wiele innowacyjnych rozwiązań, które ułatwiają produkcję i montaż ciężkich okien 
z aluminium. Zawiasy do skrzydła i ościeżnicy są dostarczane w osobnych opakowaniach. Skrzy-
dło i ościeżnicę można więc przygotowywać na odrębnych stanowiskach pracy. Na wydajność 
produkcji wpływa także fakt, że frezowanie pod zawias i zamek odbywa się przy użyciu jednego 
narzędzia – a potrzebny otwór ma bardzo małe wymiary. Na życzenie producenta drzwi wdroże-
niowcy Roto szkolą pracowników produkcyjnych bezpośrednio w fabryce.

Łatwy montaż drzwi
Opracowana przez Roto funkcja FixClick umożliwia szybkie i pewne zawieszenie skrzydła. Cał-
kowite zamocowanie skrzydła sygnalizuje wyraźnie słyszalne kliknięcie. Użycie zestawu monta-
żowego – zamawianego jako wyposażenie dodatkowe – jeszcze bardziej ułatwia montaż. Opa-
tentowane przez Roto kliny pozycjonujące blokują skrzydełka zawiasu tak, aby nie poruszały się 
one podczas zawieszania skrzydła. Regulacja wysokości w zakresie +4/– 2 mm jest szybka i od-
bywa się dla całych drzwi poprzez najniżej położony zawias. Dobry dostęp do wszystkich zawia-
sów w najczęściej stosowanych systemach profili sprawia, że bez problemu możliwa jest póź-
niejsza regulacja w pionie oraz docisku (+/– 1, 2 mm), a także w poziomie (+/– 3 mm). 

&   Rentowny, bezpieczny, komfortowy, elegancki – wszelkie  
informacje produktowe na temat ukrytego zawiasu do drzwi 
Roto Solid C:  
 
www.roto-frank.com/pl/roto-solid-c
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Rentowność
 §  Funkcja FixClic ogranicza do mini-
mum nakład pracy potrzebny do za-
wieszenia skrzydła 

 §  Szybka i prosta regulacja w pionie za 
pomocą centralnej śruby regulacyjnej 

 §  Jedno narzędzie do frezowania pod 
zawias i zamek w najwęższym miej-
scu

 §  Mniej elementów dzięki symetrii pra-
we/lewe to mniejsze nakłady logi-
styczne i administracyjne

 §  Osobno pakowane zawiasy do skrzy-
dła i ościeżnicy to krótszy czas mon-
tażu

Komfort
 §  Bez potrzeby konserwacji dzięki 
tulei samosmarującej

 §  Ukryty mechanizm to łatwa pielę-
gnacja

 §  Bez strat cieplnych dzięki ciągłej 
płaszczyźnie uszczelniającej

Design
 §  Ukryty mechanizm sprawia to nie-
zakłócona ciągłość linii skrzydła 
drzwiowego i fasady

 §  Neutralna kolorystyka – czarna i 
srebra – pasująca do wszystkich 
kolorów skrzydeł

 §  Solidny wygląd o wyraźnych wą-
skich konturach

Zabezpieczenie 
antywyważeniowe
 §  Pewny montaż dzięki funkcji FixC-
lick i słyszalnemu zatrzaśnięciu za-
wiasu

 §  Długa żywotność: 400.000 cykli 
otwierania wg  DIN EN 1191 
400.000 cykli 

 §  Najwyższa trwałość zgodnie z cer-
tyfikatem DIN EN 1935

 §  Odporność na korozję 5 klasa w 
DIN EN 1670

 §  Możliwość stosowanie w drzwiach 
antywyważeniowych zgodnie z 
RC2

Rentowność
 §  Funkcja FixClic redukuje do minimum 
pracochłonność zakładania skrzydła

 §  Szybka i prosta regulacja w pionie za 
pomocą centralnej śruby regulacyjnej 

 §  Jedno narzędzie do frezowania pod 
zawias i zamek – potrzebny otwór ma 
bardzo małe wymiary

 §  Mniej elementów dzięki symetrii pra-
we/lewe to mniejsze koszty logistyki 
i zaopatrzenia produkcji

 §  Osobno pakowane zawiasy do skrzy-
dła i ościeżnicy to krótszy czas mon-
tażu

Komfort
 §  Bez potrzeby konserwacji dzięki 
tulei samosmarującej

 §  Ukryty mechanizm to łatwa pielę-
gnacja

 §  Bez strat ciepła dzięki nieprzerwa-
nej płaszczyźnie uszczelniającej

Design
 §  Ukryty mechanizm to niezakłócona 
ciągłość linii skrzydła drzwi i fasady

 §  Neutralna kolorystyka – czarna 
i srebra – pasująca do wszystkich 
kolorów skrzydeł

 §  Solidny wygląd o wyraźnych, smu-
kłych konturach

Zabezpieczenie 
antywyważeniowe
 §  Niezawodny montaż dzięki funkcji 
FixClick i słyszalnemu sygnałowi 
zamocowania zawiasu

 §  Długa żywotność:  
400.000 cykli otwierania wg DIN 
EN 1191

 §  Najwyższa trwałość zgodnie z cer-
tyfikatem DIN EN 1935

 §  Odporność na korozję 5 klasa wg 
DIN EN 1670

 §  Możliwość stosowania w drzwiach 
antywyważeniowych zgodnie 
z RC2
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 � Serwis Od tego roku w krajach niemieckojęzycznych 
Roto dostarcza branżowym profesjonalistom komplekso-
wych rozwiązań w zakresie serwisu okien zamontowa-
nych w budynkach. Od 01.01.2019 Roto Frank Professio-
nal Service GmbH oferuje swoje usługi producentom 
okien. Dr Christian Faden, który kieruje tym przedsięwzię-
ciem, informuje o szczegółach tej koncepcji i jej realizacji 
w praktyce. Jego motto to: „Nowe podejście do serwisu”.

Roto Professional Service

Roto wspiera  
serwis okien 

Zadowoleni klienci
Według aktualnych szacunków w Niemczech około 600 milio-
nów okien i drzwi wymaga konserwacji. Prawie 90% okien 
i drzwi nie posiada zabezpieczeń antywyważeniowych, co jest 
oczywistym zaproszeniem dla włamywaczy. W opinii dr. Fade-
na branża nie jest obecnie przygotowana na wykorzystanie 
szans jakie wynikają z tej sytuacji rynkowej. 

Kompetentne zespoły
Dlatego należy przygotować ofertę, znaleźć wykwalifikowa-
nych fachowców, przeszkolić ich oraz związać z firmą i zbudo-
wać dobrze działający serwis. „Na tych filarach opiera się kon-
cepcja Roto. W przyszłości nasze zespoły staną się stałymi 
partnerami dla profesjonalistów z branży okien i drzwi. 

„Na pokładzie” są już 4 zakłady z Niemiec i Szwajcarii działają-
ce w sektorze serwisowania. Naszym średniookresowym ce-
lem jest posiadanie we wszystkich aglomeracjach w Niem-
czech partnerskiego profesjonalnego serwisu Roto. „Byłby on 
gwarantem zadowolenia klientów, realizując doposażanie 
i konserwację okien na zlecenie producenta. W ten sposób 
klienci Roto uzyskają faktyczną przewagę konkurencyjną, któ-
rej w branży nie oferuje żaden inny producent okuć.

W służbie branży
Jeżeli życzy sobie tego producent okien, wówczas serwis part-
nerski Roto przejmie kwestie związane z konserwacją, napra-
wą, modernizacją, doposażaniem i logistyką części zamien-
nych. Bezpośredni dostęp do kompleksowej wiedzy oraz 
pełnej palety produktów Roto to szybszy przebieg i zakończe-
nie całego procesu.

 |  „Nowe podejście do serwisu”:  

dr Christian Faden kieruje firmą 

Roto Frank Professional Service GmbH. 

Internorm stawia na Roto Solid C
Do drzwi wejściowych z aluminium z najwyższej półki

 � Door Eleganckie drzwi wejściowe z ukrytymi zawiasami – austriacki producent Internorm od wielu lat stosuje to roz-
wiązanie w modelu linii premium AT 400 i AT 410. „Na pierwszy plan wysuwają się takie aspekty jak duży wybór nowa-
torskich rozwiązań, nowoczesny design i dbałość o detal”, wyjaśnia w rozmowie z Roto Inside Helmut Freynhofer, proku-
rent firmy Internom. Jest on odpowiedzialny za dział zakupów stratecznych. 

„Z pewnością liczy się dla nas także, jak dobrze możemy produ-
kować w naszym zakładzie w dużych ilościach drzwi na rynki 21 
krajów. Podobnie ważne jest, że montażyści naszych klientów ce-
nią produkty firmy Internorm. Dlatego regularnie rozmawiamy 
z naszymi partnerami takimi jak Roto o tym, jak poprawić wygląd 
produktów, czy jak usprawnić montaż”. Tak o współpracy wypo-
wiada się Helmut Freynhofer.

Z jego puntu widzenia bardzo dobrym rezultatem zakończyły się 
rozmowy z Roto na temat zawiasu do drzwi Roto Solid C: w roku 
2017 wyprzedziliśmy wraz z Roto branżę o ten znakomity po-
mysł. Dlatego przestawiliśmy naszą linię premium na Solid C, co 
spotkało się z bardzo pozytywnym odzewem ze strony naszych 
klientów.” 

FixClick to krótszy czas montażu
Panująca moda na większe drzwi wejściowe o bardzo wąskich 
profilach to wg fachowców spore wyzwanie dla zawiasów 
drzwiowych. „Dlatego cieszymy się z niezawodnego odciążnika 
do skrzydeł o masie do 140 kg. Ale jeszcze bardziej istotne są dla 
nas detale techniczne. Szczególnym uznaniem naszych montaży-
stów cieszy się beznarzędziowy montaż FlixClick, który pozwala 
wyeliminować jedną fazę produkcji oraz ułatwia życie naszym 

 |  W drzwiach wejściowych linii premium AT 400 i AT 410 firmy Internorm zastosowano ukryty zawias Roto Solid C. 

 |  Instrukcja montażu w postaci filmu videos.roto-frank.com

 |  Prokurent Helmut Freynhofer  

jest odpowiedzialny za dział zaku-

pów strategicznych w firmie Inter-

norm. „Przestawienie naszej linii 

premium na Roto Solid C: spotka-

ło się z bardzo pozytywnym odze-

wem naszych klientów. 

klientom na budowie. To bardzo ważny aspekt, ponieważ zadowo-
leni klienci to najlepsi sprzedawcy – są bardzo przekonujący!”

Patrząc obiektywnie, od momentu przejścia na Roto Solid C 
w firmie Internorm skróceniu uległ czas potrzebny do wyprodu-
kowania drzwi. Ponadto doszło do odciążenia logistyki produkcji 
i magazynu. „Ponieważ zawiasy stosowane są jako prawo- i le-
wostronne uzyskaliśmy pewną oszczędność powierzchni magazy-
nowej. Poza tym łatwiejsza stała się praca logistyki zamówień przy 
ustalaniu niezbędnych ilości.

 |  Serwis okien na zlecenie niemieckich producentów sto-

larki – także ten obszar będzie w przyszłości symbolizo-

wała marka Roto

&   Montaż zawiasu 
Roto Solid C: film 
 
www.roto-frank.com/
pl/roto-solid-c

http://ftt.roto-frank.com/pl/produkty/widok-produktu/detail/roto-solid-c/
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„Nasza produkcja jest ustawiona elastycznie 
tak, abyśmy mogli pracować na różnych syste-
mach, nie ponosząc istotnych dodatkowych 
kosztów oraz aby można było zaproponować 
zleceniodawcy najlepszy pakiet rozwiązań. 

W przypadku szkoły im. Schmollera pracowali-
śmy bezpośrednio z Roto i z pełną świadomo-
ścią wybraliśmy system rozwierno-uchylny 
Roto AL” Dzięki temu systemowi możliwa była 
bezpieczna realizacja ekstremalnie ciężkich 
skrzydeł, wspomina Doris Ziemer. „Nasi pra-
cownicy docenili walory okucia podczas pro-
dukcji okien.” System odznacza się wyjątkową 
prostotą i szybkością montażu, ocenia Doris 
Ziemer. „Stosunkowo długie odstępy między 
zalecanymi przez Roto przeglądami konserwa-
cyjnymi, obniżają nasze koszty serwisowania.”

Modernizacja szkoły im. Schmollera w Saarbrücken 

Roto AL i ogranicznik rozwarcia

Zastosowane w wybudowanej w latach 70-tych 
szkole nowe okna o wysokości powyżej 2 me-
trów miały być wyposażone w podwójne szyby. 
Nie do uniknienia był w związku z tym duży cię-
żar skrzydeł. W ramach prac konstrukcyjnych 
współpracowano z biurem architektonicznym 
Lehners i Barcian oraz odpowiedzialnym za ten 
obiekt konserwatorem zabytków. „Każdy rodzaj 
okna opracowany dla szkoły musiał zostać naj-
pierw zaopiniowany przez konserwatora zabyt-
ków”, wspomina kierownik projektu Lothar Bah-
les. „Dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii 
nastąpiło oficjalne dopuszczenie do produkcji 
i montażu.” Projekt został zrealizowany w opar-
ciu o system profili Hueck Lambda WS 075 
o krawędziach pod kątem prostym oraz przy za-
stosowaniu okuć rozwierno-uchylnych Roto AL. 

Najlepszy wybór: technologia okuć Roto
Wyprodukowano i zamontowano okna rozwierne 
i rozwierno-uchylne o szerokości ościeżnicy do 
1.680 mm, wysokości 2.140 mm oraz masie 
skrzydła do 91 kg. „Wymogi dotyczące okuć 

i ogranicznika rozwarcia zostały szczegółowo 
określone pod względem technicznym przez ar-
chitekta. W przypadku Roto AL doceniamy wy-
soką jakość materiału i funkcjonalność systemu. 
Z Roto AL jesteśmy po bezpiecznej stronie, po-
nieważ to okucie uniesie skrzydła o masie do 
130 kg.” 

Około 50 okien wyprodukowanych na potrzeby 
modernizacji szkoły zostało wyposażonych 
w ogranicznik rozwarcia z serii Roto FS Kemp-
ton. Ogranicza on stopień rozwarcia skrzydła 
okiennego do maks. 263 mm i gwarantuje, że 
w pozycji otwartej skrzydło sięga nie dalej niż do 
krawędzi ławki. 

 � Aluminium Firma Metakon-Metallbau GmbH wyprodukowała ponad 300 okien z aluminium na potrzeby modernizacji szkoły im. 
Schmollera w Saarbrücken. Szczególnym wyzwaniem był fakt, że obiekt objęty jest ochroną konserwatora zabytków. Metakon musiał 
zaprojektować okna o bardzo wąskich profilach, w których możliwe było zastosowanie okuć do ciężkich skrzydeł i montaż ogranicznika 
rozwarcia. Odpowiednie rozwiązanie znaleziono w Roto.

 |  Za bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli odpowiada 

ogranicznik rozwarcia Roto z serii Tilt&Turn. 

 |  Wysokość ponad dwa metry z podwójną szybą: Metakon w obliczu konieczności zastosowania ciężkich skrzydeł zdecy-

dował się na wykorzystanie systemu okuć Roto AL. 

 |   Szkoła w nowym blasku: Centrum Edukacji  

i Opieki Społecznej (SBBZ) w szkole im Schmollera  

w Saarbrücken 

Metakon, Niemcy

Wymiana z Roto jest rozwijająca
 � „Od chwili powstania firmy w 1988 

roku było dla mnie ważne, aby móc ela-
stycznie reagować na wyzwania, które 
stawiają poszczególne obiekty i klienci”, 
wyjaśnia Doris Ziemer, działająca w bran-
ży okiennej od końca lat 70-tych, któ-
ra w roku 2018 obchodziła wraz z ze swo-
ją załoga 30-lecie działalności firmy. 

 |   Doris Ziemer, założy-

cielka firmy Metakon 

Metallbau GmbH

Rekomendacja: bezpośredni kontakt z Roto
Pracownicy firmy Metakon pozytywnie oceniają 
zaangażowanie zespołu Roto Alivision, który do-
brze prezentował się na targach BAU 2017 oraz 
w trakcie współpracy na budowie. „W Mona-
chium otrzymaliśmy profesjonalne doradztwo. 
Dobrze funkcjonowała komunikacja bezpośred-
nia. Nigdy nie żałowaliśmy, że wkrótce po targach 
jednomyślnie zdecydowaliśmy się na Roto. Pro-
jektanci odpowiedzialni za modernizację szkoły 
im. Schmollera są bardzo zadowoleni z jakości 
dostarczonych okien.” Podobnie pozytywnie do-
stawcę ocenia właścicielka firmy: „Wymiana 
z Roto jest bardzo rozwijająca. Z mojego punktu 
widzenia dla producenta okien bardzo istotną rze-

czą jest bezpośrednia wymiana nie tylko z dostaw-
cami profili i szyb ale również z dostawcami okuć.”
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Redakcja

Obopólne korzyści
Ponieważ w Portugalii systemy przesuwne są bardzo popularne, 
nowy projekt firmy Caixiave spotkał się także z przychylnością 
dotychczasowych klientów. „Ok. 20 procent sprzedawanych 
przez nas okien i drzwi balkonowych to systemy przesuwne. In-
formacje do naszych klientów o zaletach produktowych syste-
mu Smart-Slide, wyposażonego w okucia Roto Patio Inowa, 
wzbudziły bardzo duże zainteresowanie. Produkt ten zapewnia 
obopólne korzyści: my zyskujemy na bardzo dużej wydajności 
produkcji, a nasi klienci zyskują bardzo szczelny system. Jest to 
dużo warte w rejonach wietrznych i z dużymi opadami deszczu, 
a także w miastach o dużym natężeniu hałasu. 

Szybki montaż
System ten cieszy się także powodzeniem u klientów, którzy 
stosują go w sektorze budownictwa pod wynajem. Intuicyjny 
sposób obsługi pozwala na zminimalizowanie ewentualnego ry-
zyka błędów obsługi. „To oszczędność kosztów serwisu, czyli 
bardzo konkretnych pieniędzy.” Mocną stroną systemu jest spo-
sób montażu: dzięki temu, że ościeżnica zgrzewana jest po pro-

 � PVC Portugalska firma Caixiave jako jedna z pierwszych w Europie rozpoczęła jesienią 2018 roku produkcję przesuw-
nych okien i drzwi Smart-Slide o dużej szczelności na bazie profilu firmy Aluplast. Udziałowiec Carlos Sá, pełniący funkcję 
dyrektora zarządzającego, znalazł najważniejszy argument, który zadecydował o wyborze tego profilu w zestawieniu kom-
ponentów: „System korzysta z okucia Roto Patio Inowa, a Roto jest marką, której ufamy tak samo jak naszym systemo-
dawcom. Z naszego punktu widzenia koncepcja Smart-Slide, będąca rezultatem kooperacji między firmami Aluplast 
i Roto jest tym bardziej wiarygodna.”

Caixiave, Portugalia

stu z czterech ramiaków, tylko ruchome skrzydło wykonywane 
jest osobno. Element szklenia stałego można oszklić na miejscu 
przy pomocy listwy przyszybowej bezpośrednio na ościeżnicy. 
„To bardzo korzystne dla naszych montażystów. Dzięki temu 
produkcja i montaż są bardzo wydajne”. Drzwi przesuwne 
Smart-Slide firmy Caixiave sprzedają się aktualnie bardzo dobrze 
w Potugalii i Hiszpanii – i nie dotyczy to wyłącznie nowego 
budownictwa. 

Znajome rozwiązanie w nowoczesnej odsłonie
Dotychczas w wielu odnawianych obiektach stosowano zwykły 
system przesuwny In-line. Systemy Smart-Slide firmy Caixiave 
zostały przyjęte jako aktualna alternatywa, chętnie stosowana 
w segmencie renowacji. „Jest to niejako nowoczesna wersja 
systemu przesuwnego In-line, który na Półwyspie Iberyjskim za-
wsze cieszył się popularnością. Na dodatek wersja ta jest przy-
stępna cenowo.” W Portugalii oraz w Hiszpanii klienci końcowi 
są bardzo wrażliwi na cenę, a ich wymagania w zakresie termo-
izolacji, szczególnie w przypadku renowacji, są niestety jeszcze 
skromne. „Argumentacja zasadności bardzo szczelnych syste-
mów przesuwnych musi być dlatego bardzo przekonująca.” 

Komfortowe duże ciężary
Korzyść z punktu widzenia właściciela firmy, Carlosa Sá: „Jeżeli 
klient skorzysta z naszej rekomendacji i zastosuje szyby termo-
izolacyjne, to nie wiąże się to z żadnymi negatywnymi konse-
kwencjami ani dla nas, ani dla użytkownika. Komfort obsługi jest 
zawsze bardzo duży, gdyż lekkojezdne wózki systemu Roto Patio 
Inowa z łatwością poruszą również skrzydła o masie 200 kg.” 
Czy znaczy to, że nie ma powodu, żeby żałować wczesnego 
przejścia na nowy system przesuwny jako jeden z pionierów? 
„Nie, absolutnie nie ma takiego powodu” przekonuje Carlos Sá. 
„Postawiliśmy na Aluplast i Roto i nie jesteśmy rozczarowani”.

System przesuwny w segmencie  
modernizacji w dobrej cenie

 |  „Preferujemy takich partnerów jak Roto, 

którzy działają na rynku międzynarodo-

wym, ale współpracują z nami w sposób 

nieskomplikowany“, wyjaśnia Carlos Sá. 

Wraz z bratem Luisem założył on w 1994 

roku firmę Caixiave, która zatrudnia obec-

nie ok. 290 pracowników.

 |   W 2019 roku portugalska firma Caixiave chce osiągnąć obrót na poziomie 18 milionów Euro.  

Nowoczesny zakład produkcyjny zlokalizowany jest na północy Portugalii w miejscowości Ribeirão.

 |  20 procent okien i drzwi balkonowych produkowanych przez firmę Caixiave to systemy przesuwne.
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