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Roto Door 
Okucia do drzwi stalowych i hybrydowych

Technologia okien i drzwi



10
4

10

10

7
9

4

8

6

5

6

2

12
1

3

11

Roto Door

Kompleksowe  
rozwiązania do drzwi



6   Roto Safe 
Elementy na ościeżnicy 
do zapadki, rygla głównego  
i rygli dodatkowych w postaci 
zaczepu lub listwy zaczepowej

10   Roto Solid 
Zawiasy do drzwi 
zapewniają pewne połączenie 
skrzydła drzwi z ościeżnicą 

5   Roto Safe  
Elektrozaczep 
do elektrycznego odryglowania 
zapadki, gdy zamek wielopunkto-
wy jest zaryglowany

7   Roto Eifel 
uszczelnienie progowe 
zamocowane w dolnej części 
skrzydła uszczelnia drzwi podczas 
zamykania

1   Roto Safe 
Zamek główny 
przy pomocy wkładki bębenkowej 
lub przez podniesienie klamki 
uruchamia zapadkę, rygiel główny 
oraz rygle dodatkowe

2   Roto Safe 
Zapadka 
utrzymuje niezaryglowane skrzydło 
drzwi w pozycji zamkniętej

3   Roto Safe 
Rygiel 
rygluje drzwi, jest uruchamiany 
przez zamek główny

11   Roto Cyl-Tec 
Wkładki bębenkowe 
służą do ryglowania  
i odryglowywania drzwi kluczem

8   Roto Eifel 
Próg drzwiowy 
zapewnia płynne wyjście  
na zewnątrz

4   Roto Safe 
Rygle dodatkowe 
zwiększają poziom zabezpieczeń 
i szczelność przylegania drzwi

9   Roto Eifel 
Okapnik 
zapewnia szczelność na zacinający 
deszcz dzięki przesunięciu krawędzi 
spływania wody

12   Roto Seals 
Uszczelki 
do szczelnych drzwi



Roto Safe E

Elektromechaniczne 
zamki z hako-bolcami



|   Pilot  
Kompaktowy, elegancki  

i prosty w obsłudze

|  Przełącznik dzień/noc  

Aktywuje automatyczne  

rglowanie drzwi po zmierzchu

|  Czytnik linii papilarnych  

Szybkie i bezpieczne  

otwieranie drzwi

|  Klawiatura z kodem PIN 

Komfortowe otwieranie  

drzwi po wybraniu kodu

Roto Safe E:  
Wygodne i bezpieczne  
otwieranie drzwi
Zamek wielopunktowy Roto Eneo Safe E otwiera się 

bez klucza. Składa się z zamka głównego, dwóch rygli 

dodatkowych w postaci solidnych hako-bolców, jed-

nostki napędowej oraz elementów na ościeżnicy.  

W listwie zaczepowej zakotwiczają się hako-bolce 

zapewniające niezawodną ochronę antywłamaniową. 

Mocny napęd umożliwia szybkie ryglowanie i otwiera-

nie drzwi, a innowacyjne systemy dostępu gwarantują 

komfortową obsługę bez użycia klucza. Nie trzeba 

się martwić, czy drzwi na pewno są zamknięte – na 

życzenie klienta system rygluje się automatycznie. 

Wybierz Twój sposób otwierania 

Zamki wielopunktowe Eneo Safe E można łączyć z różnymi systemami kontroli dostępu i przy ich pomocy  

otwierać drzwi. Kiedy otwieranie automatyczne jest niemożliwe, na przykład z powodu braku prądu, otwieramy  

je tradycyjnie – kluczem.



Zamki
Roto Safe 

Bezpieczne  
i szczelne drzwi

Roto Safe C  
Wielkopunktowe 
zamki do drzwi
W konstrukcji zamków Roto Safe C już w standardzie położyliśmy  

silny nacisk na zabezpieczenie antywyważeniowe. 

Zapewniają je zamek główny i rygle dodatkowe, dzięki którym drzwi  

są zabezpieczone w kilku punktach na całej wysokości. Zamek główny 

może być stosowany w drzwiach antywyażeniowych do klasy RC3  

włącznie, a rygle dodatkowe są dostępne w postaci hako-bolców  

i czterech wysuwanych bolców Quadbolt. W efekcie już na wejściu  

klient zyskuje doskonałe zabezpieczenie przed wyważeniem.

Wybór odpowiednich elementów na ościeżnicy pozwala na zwiększenie 

poziomu zabezpieczeń drzwi. Prosta możliwość regulacji blach  

i listew zaczepowych gwarantuje optymalne działanie zamka i niezawodne 

ryglowanie drzwi.

Zamki Roto Safe C posiadają certyfikat SKG**.

|  Kaseta zamka głównego 
do drzwi antywyważeniowych 
klasy RC3 i el. na ościeżnicy

|  Quadbolt  
rygiel dodatkowy z czterema 
wysuwanymi bolcami

|  Hako-bolec  
rygiel dodatkowy



Roto Safe A  
Zamki  
automatyczne 
do drzwi
Zamykanie bez klucza: wystarczy domknąć drzwi, 
żeby zaryglować je w 3 punktach
 

Zamek Roto Safe A z automatycznym ryglowaniem 

w trzech punktach to bardzo komfortowe rozwiązanie.

Wyobraź sobie, że zatrzaskujesz za sobą drzwi, a one 

zaryglowują się same – niezawodnie. Trzy rygle wysu-

wają się automatycznie z zamka, a przekręcenie klucza 

blokuje dodatkowo rygiel zamka głównego.

Bezpieczeństwo zamka potwierdzone  
certyfikatem VdS

Automatyczne ryglowanie to wyższy komfort i lepsze 

zabezpieczenie przed włamaniem. To także możliwość 

łatwego, szybkiego i wygodnego otwierania drzwi 

ponownie domofonem.

Bezpieczeństwo zamka Roto Safe E potwierdza cer-

tyfikat VdS, zgodnie z którym bolce automatyczne po 

domknięciu drzwi automatycznie wysuwają się na 20 

mm i są w pełni zablokowane w tej pozycji. Dzięki temu 

zamek Safe E z certyfikatem VdS z punktu widzenia firm 

ubezpieczeniowych uznaje się za zaryglowany także bez 

przekręcania klucza. 

|  Bolec ryglujący schowany (u góry)  

i automatycznie wysunięty (u dołu) na 20 mm 



|  Próg Eifel do drzwi otwieranych  

do wewnątrz 

|  Próg Eifel PassiV do budynków  

pasywnych, posiada certyfikat  

Passivhaus Institut w Darmstadt

|  Próg Eifel do drzwi otwieranych  

na zewnątrz

Roto Eifel

Wygodne wejście 
do domu bez barier

Niskie progi do zawsze 
szczelnych drzwi

Ciepłe i niskie: progi z przegrodą termiczną Roto Eifel 

wykazują przebieg izoterm zgodny z normą DIN 4108-4 

i spełniają wymogi norm dotyczących izolacji cieplnej. 

Niewielka wysokość progów wynosząca 20 mm 

umożliwia stosowanie ich w budynkach bez barier 

zgodnie z normą DIN 18040. Progi Roto wyróżnia:

  odporność na zacinający deszcz, zbadana przez ift

 wykonanie z PVC odpornego na promienie UV 

  ukryte wkręty i  zdejmowana pokrywa

Rozwiązania systemowe: producenci korzystają ze 

sprawdzonych rozwiązań progowych Roto, ponieważ 

drzwi wejściowe i balkonowe to jedne z najbardziej 

narażonych na ucieczkę ciepła miejsc w budynkach. 

Roto oferuje też dodatkowe profile do poszczególnych 

progów, np. profile poszerzające czy profile ochronne 

na czas budowy oraz szeroką gamę akcesoriów 

uszczelniających: okapniki, uszczelki, folię  

izolacyjną itp.



Uszczelnienie progowe  
drzwi Texel

Roto Texel skutecznie izoluje próg drzwiowy od mo-

mentu zamknięcia drzwi i rozwiązuje problem uciekają-

cego ciepła. Izolacja cieplna, akustyczna i ochrona 

przed kurzem jest zasługą konstrukcji komorowej,  

silikonowych profili uszczelniających oraz wysuniętej 

uszczelki szczotkowej. Podczas zamykania drzwi wysu-

wa się silikonowa uszczelka, która dokładnie wypełnia 

przestrzeń pod skrzydłem tuż przy samej podłodze.  

Certyfikowany w drzwiach z progiem Roto Eifel przez 

Instytut Techniki Okiennej ift w Rosenheim. 

|  Próg Eifel z uszczelnieniem Texel: temperatura w pomieszczeniu przewyższa  

punkt rosy (9,3°C) oraz temperaturę sprzyjającą tworzeniu się grzyba (12,6°C) 

– 5 °C;  
Powietrze  
na zewnątrz 

0° 5° 10°

+ 20 °C;  
Powietrze  
wewnątrz

13,04 °C



Okapnik  
Design AD
Okapniki Roto Eifel z wysokiej jakości aluminium  

skutecznie chronią przed zacinającym deszczem.  

Śrubę montażową wykonaną z materiału odpornego  

na niekorzystne warunki pogodowe można zamocować 

w różnych punktach pod profilem. Uszczelka szczotko-

wa jest łatwa do wymiany i montażu w pięciu różnych 

pozycjach. Ofertę okapników uzupełniają dopasowane 

do nich estetycznie zakończnia (zaślepki) i uszczelki. 

|  Zakończenie okapnika Design AD|  Uszczelka okapnika Design AD



|  Uszczelka progowa Sylt 16 i 20 mm

Uszczelki Deventer  
do drzwi
Profile uszczelniające Deventer są zaprojektowane tak,  

by spełniać najwyższe wymagania w zakresie funkcjonal-

ności i formy. Przewagę technologiczną i bezkonkuren-

cyjność zapewniają im badania i rozwój, prowadzone we 

współpracy z dostawcami i instytutami. Do produkcji 

profili stosowane są sprawdzone materiały wysokiej jako-

ści. Dzięki własnym narzędziom i urządzeniom Deventer 

gwarantuje bezpieczeństwo produktów. 

Profile uszczelniające Deventer charakteryzują się wysoką 

elastycznością i odpornością na warunki atmosferyczne. 

Uszczelki układają się prawidłowo bez załamań i nie naciągają 

się. Zapewniają trwałość kształtu i koloru oraz nie wchodzą  

w reakcje z powłokami lakierowanymi. 

Doradcy Deventer towarzyszą indywidualnym projektom 

klientów i oferują fachowe doradztwo na miejscu.



Roto Door

Większy komfort 
i bezpieczeństwo

|  Listwy zaczepowe  
– elementy na ościeżnicy

|  Elektrozaczep |  Zapadka stalowa  
do drzwi przeciwpożarowych. 

Wytrzymuje badanie EI 30

|  Element do regulacji  
zapadki

|  Sztywny łańcuch |  Kaseta zamka z regulacją 
– element na ościeżnicy

Wyposażenie
dodatkowe

Elemety dodatkowe pozwalają wyposażyć drzwi w akcesoria 

zwiększające komfort użytkowania, poprawiające 

dźwiękoszczelność i termoizolacyjność. Połączenie zamków 

wielopunktowych Roto Safe z elementami wyposażenia  

dodatkowego gwarantuje doskonałą całość, niewymagającą  

zabiegów konserwacyjnych przez wiele lat. 

|  Folia izolacyjna Just czarna  
i profile poszerzające

|  Dodatkowy profil 
odwadniający





Roto Solid C

Eleganckie drzwi 
bez konserwacji



Łatwe mocowanie: funkcja FixClick 
W zawiasie na ościeżnicy zakłada się 

opatentowane kliny blokujące  

i po prostu zawiesza skrzydło

Zawias na 
ościeżnicy

Moduł do regulacji w pionie  
ze śrubą mocującą 
Regulacja w pionie odbywa się tylko 

w jednym miejscu – na zawiasie dolnym

Zawias na 
skrzydle

Eleganckie i niewidoczne 
Dźwigają drzwi wejściowe hybrydo-

we otwierane do wewnątrz lub na 

zewnątrz, ważące nawet do 140 kg. 

Trzy zawiasy dyskretnie pozostają  

w ukryciu

Praktyczne i komfortowe 

Kąt otwarcia do maksymalnie 110° 

pozwala na uzyskanie dużej przes-

trzeni w obszarze wejścia

maks. 
110°

Regulacja: 
w pionie +4/–2 mm
w poziomie +/- 3 mm
docisku +/- 1,2 mm

Roto Solid C:  
ukryte zawiasy do drzwi
Zawiasy Roto Solid C zawierają wiele innowacji, któ-

re sprawiają, że montaż ciężkich drzwi hybrydowych 

staje się łatwy i lekki. Mocna przewaga to opracowana 

przez Roto funkcja FixClick. Zamiast skomplikowanego 

i ryzykownego przykręcania podczas montażu wystarcza 

jedno kliknięcie i gotowe! Drzwi po prostu zakłada się na 

uprzednio zamontowanych zawiasach.  

Prawdziwa korzyść – engineered by Roto. 



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

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


