
Roto Patio Inowa 
Wyjątkowo szczelne przesuwne drzwi tarasowe
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Roto Patio Inowa

Szczelność



Doskonałe parametry systemu Roto Patio Inowa zapewniają szczelność nawet podczas intensywnego wiatru, 

gwałtownych burz i ulewnego deszczu padającego bezpośrednio na szybę. Dzięki zaawansowanej technologii nigdzie 

nie wyczuwa się przeciągu, a w domu jest cicho i przytulnie nawet w okolicach ruchliwych ulic i centrów miast.  

Drzwi tarasowe Roto Patio Inowa pozytywnie przeszły testy tajfunowe – mamy pewność, że sprawdzą się w najtrud-

niejszych warunkach! 

n Szczelność: przepuszczalność powietrza, klasa 4 (DIN EN 1026 / 12 207);

n Odporność na zacinający deszcz, klasa 9A (DIN EN 1027 / 12 208).

Roto Patio Inowa można stosować w oknach i drzwiach przesuwnych z jednym lub dwoma skrzydłami ruchomymi.

Przesuwne drzwi tarasowe
szczelne nawet w ekstremalnych warunkach

Dane techniczne

Szerokość skrzydła na wrębie maks. 710 – 1 500 mm

Wysokość skrzydła na wrębie maks. 600 – 2 500 mm

Masa skrzydła maks. 200 kg



Drzwi tarasowe Roto Patio Inowa  
można przesuwać wyjątkowo wy-
godnie i cicho – bez podnoszenia 
skrzydła i bez tarć. Wspomagający 
ruch zamykający wywołuje dużą siłę 
docisku przez co drzwi zamykają 
się bez żadnego wysiłku. Aby je 
zamknąć, wystarczy ustawić  
klamkę pionowo w dół. Tak prosto 
jak w standardowych oknach!

Roto Patio Inowa 

Inteligentne
przesuwanie

Niski próg

Niski próg wbudowany w podłogę 
pozwala na bezkolizyjne wyjście na 
taras i do ogrodu, a w domu można 
bez przeszkód wykorzystać całą 
przestrzeń przy oknie. 

W słoneczny dzień szeroko otwarte 
drzwi Roto Patio Inowa wpuszczają 
dużo światła i nie zatrzaskują się 
pod wpływem przeciągu. Podczas 
deszczu wystarczy je zamknąć i nie 
martwić się o zacinający deszcz czy 
przenikliwy wiatr: Patio Inowa zatrzy-
ma je na zewnątrz. 

Intuicyjna obsługa: 
klamka do góry – otwieranie i przesuwanie 

klamka do dołu – drzwi zamknięte

Duży wybór kolorów

Stosując klamki okienne Roto Line można zadbać o jednolity wygląd wnętrza: 
zarówno w drzwiach tarasowych przesuwnych jak i w oknach rozwier-
no-uchylnych klamki mają taki sam kształt: standardowe i zamykane na klucz.
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Roto Patio Inowa to duże przeszklenia w eleganckim 

designie o doskonałych parametrach cieplnych. 

Zastępują one całe ściany i dodają bryle lekkości.

Przesuwne drzwi tarasowe Roto Patio Inowa 

dopasowują się do wystroju wnętrza i wyglądu budyn-

ku. Można je wykonać z każdego rodzaju materiału, 

dlatego są stylowym wykończeniem zarówno nowoc-

zesnych loftów, domów-stodół jak i prostych domów 

na osiedlach jednorodzinnych. 

Idealnie sprawdzą się też w kuchni: otwarte okno nie 

wchodzi w kolizję z baterią, a przed otwarciem nie 

trzeba sprzątać wszystkiego z blatu. Pozbywanie się 

zapachów i wilgoci z kuchni nigdy nie było tak proste!

Roto Patio Inowa: stylowe wykończenie

Przesuwne Roto Patio Inowa w kuchni: 
otwarte okno nie wchodzi w kolizję z baterią

Aluminium

Drewno

PVC

Obejrzyj film o Roto Patio Inowa

http://videos.roto-frank.com/fileadmin/user_upload/PIV_Roto_Patio_Inowa_v1_PL_DE.mp4


Bezpieczne i szczelne domknięcie

Duże przeszklenia to zaproszenie do domu, dlatego muszą być pewnie zabez-

pieczeczone. W Roto Patio Inowa ryglowanie na obwodzie skrzydła zapewnia 

bezpieczne zamknięcie i równomierną siłę docisku już w podstawowej wersji. 

Dodatkowe punkty ryglowania odpowiadają za najwyższy poziom szczelności 

i bezpieczeństwa – do klasy RC2 włącznie. Można je rozmieścić w dowolnej 

liczbie i w dowolnych miejscach, z uwzględnieniem usytułowania domu. Taka 

elastyczność zadowoli najbardziej wymagających klientów. 

Bezpieczeństwo w klasie RC2 i szczelność zapewniają:

n innowacyjny ruch ociskający skrzydło do ościeżnicy 

n aktywne punkty ryglujące również w obszarze słupka środkowego

n klamka zamykana na klucz i antywyważeniowe punkty ryglowania

n obwód ryglujący okucia Roto sprawdzony w milionach okien

n uszczelka po obwodzie skrzydła



Uniwersalny system okuć do wszystkich rozwiązań od jednego dostawcy:

 Roto Tilt & Turn | Najbardziej rozpowszechniony system okuć rozwierno-uchylnych 

 Roto Sliding | Systemy okuć do przesuwnych okien i drzwi tarasowych

 Roto Door | Systemowe rozwiązania technologii okuć do drzwi

 Roto Equipment | Uzupełniające rozwiązania techniczne do okien i drzwi
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Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o.
Technologia okien i drzwi

Wał Miedzeszyński 402

03-994 Warszawa

Telefon +48 22 / 567 09 00 do -04

Telefaks +48 22 / 567 09 09

info.pl@roto-frank.com

www.roto-frank.pl


