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40-lecie Roto Frank of America

Doskonałość dźwignią wzrostu

| Chris Dimou, CEO Roto Frank of America, Inc.

| Na zdjęciu od lewej: Jürgen Schairer (Roto North America), Patrick Kampermann (Roto North America), Jens Busse (Roto Frank Fenster- und Türtechnologie
GmbH), Adrian Steenson (Roto North America), Marcus Sander (Prezez Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH), Chris Dimou (CEO, Roto North America),
dr Eckhard Keill (Prezes Roto Frank Holding AG).

 Wydarzenie Założyciel firmy Roto, Wilhelm Frank podjął znakomitą decyzję, gdy w 1979 roku zdecydował o powołaniu w USA firmy córki. 7 maja 2019 r. CEO Chris Dimou powitał licznych gości na obchodach jubileuszu
40-lecia firmy w Chester, na północny-wschód od Nowego Jorku w stanie Connecticut.
Obecnie działają dwie firmy w regionie Roto North America:
Roto Frank of America, Inc. z siedzibą w Chester (USA) oraz
Roto Fasco Canada, Inc. w Mississauga, Ontario (Kanada). Obie
produkują okucia do okien i drzwi dystrybuowane na kontynencie północnoamerykańskim. Witając przybyłych gości Chris Dimou przypomniał, że „Roto Frank of America od samego początku była zarówno spółką handlową jak i produkcyjną”. „Było
to źródłem dużego sukcesu, który towarzyszy nam do dzisiaj
dzięki połączeniu europejskiej technologii okien i drzwi z okuciami dedykowanymi specjalnie na rynek amerykański i produkowanymi w Ameryce. Wielu renomowanych producentów okien
i drzwi stawia na ten „Mix Roto”. Liczni spośród nich zdobyli
w minionych latach znaczące nagrody w dziedzinie innowacyjności i designu.

Zorientowani na klienta i kreatywni
Za niespotykaną historią sukcesu rozwoju Roto North America
stoi coś więcej niż tylko jedyny w swoim rodzaju mix produktów.
U podstaw dynamicznego wzrostu, szczególnie w ostatnich latach, leży przede wszystkim konsekwentne wdrażanie strategii
dystrybucji i serwisu, którą Roto stosuje na całym świecie.
W 2018 roku północnoamerykański oddział Roto został już po
raz drugi uhonorowany wyróżnieniem „Customer Value Champion”. Jest ono przyznawane spółkom grupy Roto, których osiągnięcia i rozwój badane są w ramach analizy korzyści dla klienta
i otrzymują ocenę „wybitną”. W ostatnich ośmiu latach Roto
North America zostało wyróżnione już po raz piąty. W roku 2016
roku Chris Dimou odebrał nagrodę jako „Customer Value Champiom”, w 2015 jako „Best Performing Market”, a w 2011 r. nagrodę „Turnaround Performance Award”.
Niezmiennie przekonujący
W swoim przemówieniu z okazji jubileuszu dr Keill chwalił niezmiennie wysokie osiągnięcia regionu Roto North America:
„Roto dąży do doskonałości we wszystkich obszarach, które są
ważne dla klientów przy wyborze dostawców. Roto North Ameri-

ca, kierowana przez Chrisa Dimou jest tego świetlanym przykładem. Za to oraz za przemyślaną, zorientowaną na klienta koncepcję produktową on i jego zespół byli wielokrotnie nagradzani.
Nie tylko przez Roto, ale także przez klientów.
Na początku 2019 roku czytelnicy branżowego czasopisma
„Door and Window Market Magazine” zdecydowali, że najlepszym rozwiązaniem okuciowym do systemów przesuwnych jest
Roto Patio Inowa. Następstwem było przyznanie produktowi renomowanej nagrody „Readers Choice Award” w kategorii okuć
do systemów przesuwnych.
Roto Sliding dla Ameryki Północnej
Roto Patio Inowa to rzeczywiście kolejny przykład wprowadzenia
europejskich innowacyjnych rozwiązań w Ameryce Północnej.
„Jesteśmy dumni, że renomowani producenci tacy jak Weather
Shied opracowali specjalne profile i elementy, które umożliwiły
zastosowanie systemu okuć Roto Patio Inowa”, wyjaśnił Chris
Dimou. „Dzięki temu wprowadzają oni na ten rynek bardzo
szczelne systemy odstawno-przesuwne, które zachwycają architektów i inwestorów." Ø
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Kilka pytań

Roto Inside: Kierowanie firmą o zasięgu globalnym nie jest
dla Pana nowością. Jak postrzega Pan rynki, na których
obecna jest Technologia Okien i Drzwi Roto – jak bardzo
jednorodne lub niejednorodne są to rynki?

| Rozmowa z Marcusem Sanderem,
prezesem zarządu firmy Roto Frank
Fenster- und Türtechnologie GmbH

Roto Inside: Bardzo dziękujemy za Pana gotowość do rozmowy z nami zaraz na początku Pana działalności operacyjnej. Za Panem intensywne miesiące wdrażania się. Czy
coś Pana zaskoczyło?
Marcus Sander: Oczywiście, wiele zobaczyłem i zaobserwowałem. Z pewnością byłem bardziej zafascynowany niż zaskoczony.
Różnorodność rynków międzynarodowych jest bardzo duża,
a klarowność strategii Roto nadzwyczajna. Roto to firma, która
od lat odnotowuje sukcesy. W związku z tym nie szukałem niespodzianek, tylko skoncentrowałem się na szybkim i dogłębnym
zrozumieniu, na czym polega znakomita oferta Roto w zakresie
technologii okien i drzwi. Przecież ja także chcę mieć trwały
wkład w kontynuowanie ścieżki sukcesu.

Ø Roto wzrastało na tym kontynencie oferując
klientom doskonałą europejską technologię okuć
i rozwiązania dedykowane – typowe dla potrzeb
producentów amerykańskich. „Nasi klienci interesują się całą paletą produktów Roto, ponieważ
ufają serwisowi i kompetencjom oferowanym
przez Roto North America. Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć, a jednocześnie coraz bardziej
zmotywowani. W pracy konsekwentnie koncentrujemy się na korzyściach naszych klientów, które zapewnia nasz serwis i produkty Roto.”

Marcus Sander: W zależności od kraju czy regionu okna i drzwi,
a dokładnie mówiąc sposób ich otwierania bardzo się różni. Można powiedzieć, że jest to dobro narodowe. Słyszałem wprawdzie
o tym wcześniej, ale po moich pierwszych podróżach mam praktyczne wyobrażenie, jak różnorodny jest i musi być świat okuć
z powodu jego międzynarodowego charakteru. Zadowolenie
klienta na każdym rynku wynika z czego innego. Z tego względu
regiony Roto opracowują dla każdego rynku indywidualny, w najlepszym razie idealnie dopasowany pakiet produktowo-serwisowy. Bardzo dobrze, że tak jest, bo tak musi być. Mimo to w swojej istocie Roto działa wszędzie tak samo: zespoły na całym
świecie pracują nad tym, aby być jak najbliżej klienta – to znaczy
szczegółowo poznać potrzeby producentów okien i drzwi, by
sprostać im lepiej niż inni.
Roto Inside: Czy Pana zdaniem koncentrowanie się na potrzebach klienta to strategia przyszłości?
Marcus Sander: Prawdopodobnie to jedyna, rzeczywiście przyszłościowa strategia dla każdego przedsiębiorstwa średniej wielkości. Osobiście jestem o tym przekonany, że Roto w dłuższej
perspektywie odniesie trwały sukces, jeżeli w dalszym ciągu koncentrować się będzie na korzyściach klienta. Teraz jak i w przyszłości będę zawsze sprawdzać, czy korzyści, które oferujemy
klientom są faktycznie wystarczające. Moim zadaniem jest wspie-

ranie specjalistów od okuć z grupy Roto, by mogli nieustannie
rozwijać swoje mocne strony. Płaska struktura i odpowiednie
procesy stworzyły warunki ku temu, by Roto na trwale pozostało
odnoszącą sukcesy firmą średniej wielkości. Mocno liczę na to,
że Roto Fenster- und Türtechnologie GmbH także w przyszłości
wniesie znaczący wkład w umocnienie stabilnej ekonomicznie
pozycji grupy Roto oraz jej zdolności inwestycyjnych.
Roto Inside: Gdyby mógł Pan wybierać, czego mógłby Panu
życzyć czytelnik Roto Inside – które życzenia ucieszyłyby
Pana najbardziej?
Marcus Sander: W ostatnich tygodniach otrzymałem bardzo
dużo życzeń. Zwykle wiązały się one z ciepłym przyjęciem. Bardzo dobrze odbieram ukierunkowaną na cel otwartość w dyskusjach w Roto oraz w rozmowach z klientami. Bardzo sobie cenię
klarowność i przejrzystość – są one bliskie mojemu stylowi pracy.
Nie lubię komplikować rzeczywistości i dlatego konsekwentnie
i w zrozumiały sposób zmierzam do celu. Co dobrego można mi
życzyć? Chciałbym aby wielu ludzi, którzy działają w Roto w poczuciu odpowiedzialności widziało we mnie wartościowego sparing-partnera, a moje krytyczne pytania były rozumiane jako
wsparcie.
Roto Inside: My w każdym razie cieszymy się z Pana pytań
i regularnych kontaktów. Serdecznie dziękujemy za rozmowę!

Już wkrótce nowości i okucia Roto w pełnej
gamie zastosowań będzie można zobaczyć na
stoiskach wiodących producentów: na targach
Glass Build USA we wrześniu i na WinDoor Canada w listopadzie oddział Roto America będzie obecny wraz z licznym zespołem doradców, by zainspirować producentów okien
i drzwi oraz wesprzeć ich najnowocześniejszymi rozwiązaniami okuć.

| Od 40 lat w Chester: Roto Frank of America, Inc.

Zróżnicowane formaty okien
i pakiety trzyszybowe
Carl Ballard, współwłaściciel i wiceprezes kanadyjskiej firmy Kohltech Windows & Entrance
Systems od 12 lat stosuje okucia Fasco i Roto.
Z okazji jubileuszu 40-lecia przesłał on na ręce
Chrisa Dimou najlepsze życzenia dla Roto
North America. Carl Ballard wysoko ceni sobie
jakość produktów, serwis i relacje międzyludzkie. „Nasi partnerzy w Roto słuchają bardzo
uważnie, gdy my, producenci, mówimy o planach i pomysłach. Informacja zwrotna, którą
otrzymujemy od Roto North America często
prowadzi do usprawnienia naszych procesów
i zwiększenia efektywności, a dobry produkt
staje się jeszcze lepszy. Okucia Roto Casement
umożliwiają firmie Kohltech ciągłe poszerzanie
spektrum dostarczanych formatów okien i wykorzystywanie pakietów trzyszybowych. Te walory oraz atrakcyjny wygląd okuć Roto sprawiają, że nasze elementy są niezwykle atrakcyjne
dla użytkownika. Z tego względu jesteśmy
pewni, że w Kanadzie Roto i Roto Fasco będą
wzrastać razem z nami i już dziś cieszymy się
na kolejne wspólne projekty takie jak nasze
komfortowe drzwi tarasowe wyposażone
w system przesuwny Roto Patio Lift.”

Okucia Roto jako rozwiązania obiektowe
Chris Schield reprezentuje trzecie pokolenie
w produkującej okna i drzwi firmie Weather
Shield Mfg, Inc. w Medfort w stanie Wisconsin.
Z entuzjazmem chwali on konstruktywną współpracę: „W Roto rozumieją, o co chodzi, jeżeli
mówimy o efektywnej produkcji elementów
i wiedzą, jak nas zadowolić. Roto niezawodnie
spełnia nasze oczekiwania poprzez terminowość
dostaw i wysoką jakość produktów. Firma oferuje dokładnie to, co jest nam potrzebne. Nowości
Roto to istotny wkład, pozwalający firmie Weather Shield wprowadzać na rynek nowe rozwiązania, które zwracają na siebie uwagę. Bardzo
istotnym czynnikiem naszej owocnej współpracy
jest inwestowanie przez Roto w nowe produkty.
W razie potrzeby Roto przygotowuje nawet specjalne rozwiązania obiektowe. Pozwala nam to
z powodzeniem wyróżniać się na rynku i pozyskiwać atrakcyjne zlecenia. Dzięki temu wsparciu
udaje nam się wykorzystywać dominujące na
rynku trendy. W trzecim kwartale tego roku
wprowadzimy na rynek system odstawno-przesuwny, w którym zastosowaliśmy Roto Patio Inowa. Roto dobrze wyposażyło nas także w zakresie wymogów na ciężkie skrzydła i okna
wielkoformatowe.”

| Carl Ballard, współwłaściciel i wicepre-

| Roto zaprezentuje się także w tym roku podczas GlassBuild USA we wrześniu
i podczas WinDoor Canada w listopadzie.
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Roto E-Tec Drive

Elektryczny napęd do naświetli
 Wyposażenie Roto E-Tec Drive w ostatnim czasie został zmodyfikowany pod
względem technicznym i stał się kompatybilny z wieloma systemami Smart Home.
Naturalne wietrzenie przez wysoko zamontowane skrzydło uchylne to ulubione rozwiązanie do
pomieszczeń, w których znajdują się bardzo
duże powierzchnie okienne, przez które wpada
dużo światła. Producenci okien często rekomendują połączenie dużego stałego szklenia w dobrej cenie i małego uchylnego lufcika zamiast
ciężkiego skrzydła rozwierno-uchylnego. Korzyść to przeciwdziałanie błędom obsługi ciężkich skrzydeł. Wyzwaniem w takiej sytuacji jest
to, że do skrzydła zamontowanego wysoko jest
utrudniony dostęp. Komfortowe i bezpieczne
rozwiązanie stanowi elektryczny napęd uchylający, uruchamiany przyciskiem lub automatycznie poprzez czujniki. Uchylne świetliki z elektrycznym napędem Roto E-Tec Drive zapewniają
dużą wymianę powietrza oraz wiele korzyści,
np. pod względem ochrony antywłamaniowej,

żywotności okien i ościeży oraz ochrony skrzydeł okiennych przed błędami obsługi.
Niewidoczny
Roto E-Tec Drive jest dostosowany do okuć
Roto do okien z drewna i PVC. Całkowicie ukryty napęd stosowany jest w skrzydłach uchylnych lub rozwierno-uchylnych z okuciami TiltFirst od wysokości skrzydła na wrębie 290 mm
i więcej. Atrakcyjny wygląd to zasługa kompaktowej budowy napędu. Roto E-Tec Drive ukryty
w ościeżnicy okna jest przy zamkniętym skrzydle zupełnie niewidoczny ani z zewnątrz, ani od
wewnątrz.
Dostosowany do rozwiązań Smart Home
Roto E-Tec Drive w ostatnim czasie został zmodyfikowany pod względem technicznym i stał
się kompatybilny z wieloma systemami Smart
Home. Sprawdzony napęd jest dzięki temu doskonałym uzupełnieniem oferty dla wszystkich
producentów, stosujących okucia Roto NT,
Roto NX i Roto NT Designo.

|Doskonałe uzupełnienie okuć rozwierno-uchylnych i uchylnych Roto: napęd elektryczny Roto E-Tec Drive

Skuteczność ryglowania jest taka sama jak
w przypadku obsługi manualnej, a na życzenie
możliwe są dodatkowe punkty ryglowania. Roto
E-Tec Drive w połączeniu z systemem Smart
Home lub systemem automatyzacji budynku
umożliwia oczywiście w pełni automatyczne,
nie angażujące użytkowników uchylanie i ryglowanie okien: podczas silnego wiatru lub deszczu okno zamyka się automatycznie.
Optymalne cykle wietrzenia
Użytkownik może uruchomić przyciskiem w napędzie E-Tec Drive automatyczną funkcje wietrzenia. W tym trybie dochodzi do samoczynnego
zamknięcia okna po upływie ustawionego czasu.
Przeciwdziała to nadmiernemu wychłodzeniu pomieszczenia – niezależnie od obecności użytkowników w budynku. Naturalne wietrzenie można
zaprogramować z wykorzystaniem czujników
i jednostki sterującej. Także w tym przypadku
czas trwania cyklu wietrzenia należy zaprogramować zgodnie z oczekiwaniami klienta. Podobnie głębokość uchyłu świetlika można ustawić

indywidualnie. Optymalne cykle wietrzenia zapewniają świeże powietrze i oszczędność energii.
Proste podłączenie
Zoptymalizowane warianty E-Tec Drive są wyposażone w zasilacz wraz z okablowanymi
przełącznikami, co ułatwia podłączenie zasilania
poprzez zwykłe złącze wtykowe. Dzięki temu
podłączenie na budowie przebiega sprawnie
i nie musi być wykonywane przez elektryka.
Przy zastosowaniu urządzenia do obsługi bezpośredniej przez użytkowników, które jest do
nabycia przez producentów stolarki w Roto,
okna otwierane elektrycznie podłącza się i serwisuje w wyjątkowo prosty sposób.

| Bezpieczne wietrzenie przez naświetla: Roto E-Tec Drive uchyla i rygluje okno automatycznie.

& Elektryczny napęd uchylająco-ryglujący Roto E-Tec Drive:

niewidoczny i całkowicie zintegrowany z okuciem okiennym
www.roto-frank.com/pl/roto-e-tec-drive/

Fenster Nauer AG, Schweiz

Dobre, bo sprawdzone
 Wyposażenie Szwajcarski producent
okien, firma Nauer od ponad 10 lat stosuje
w oknach napęd elektryczny Roto E-Tec Drive.
Popyt stale rośnie, twierdzi dyrektor zarządzający Christoph von Holzen.
Zdaniem tego doświadczonego specjalisty „wielu
architektów już dziś zaleca także prywatnym inwestorom stopniowe wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań do zarządzania budynkiem”.
„Okna w tym przypadku odgrywają główną rolę”.
Poprzez użycie czujników i włączników czasowych możliwe jest optymalne sterowanie oknami
i wentylacją pomieszczeń. „Do tego dochodzi
przeciwdziałanie podciśnieniu w pomieszczeniach
wyposażonych w wyciągi oparów.”

Fachowość i profesjonalim są w cenie
Wieloletnie doświadczenie firmy Fenster Nauer
w stosowaniu elektrycznych napędów do
okien doceniają regionalni architekci, jak również generalni wykonawcy. Christoph von
Holzen docenia walory napędu elektrycznego
do okien firmy Roto: „Przy zastosowaniu Roto
E-Tec Drive można komfortowo obsługiwać
także trudno dostępne okna wentylacyjne.
Możliwość połączenie nawet dwudziestu napędów do jednej jednostki sterującej oraz
synchroniczne otwieranie i zamykanie pozwala w krótkim czasie wychłodzić pomieszczenia latem w nocy.” Administratorzy budynków jak dotąd nie zgłaszali żadnych zarzutów
odnośnie stosowania elektrycznych napędów

w kontekście serwisu, regulacji i mycia okien,
ponieważ skrzydło można zawsze otworzyć
ręcznie przy użyciu klamki.
Kompetentny serwis
Firma Fenster Nauer wyposaża obecnie obiekt
w Dürrenrain-Pfungen w 30 okien z profili drewniano-aluminiowych z Roto E-Tec-Drive. „Jak
zwykle po zamontowaniu okien ustawiamy przy
pomocy oprogramowania Roto kąt uchyłu do
wietrzenia zgodnie z życzeniem klienta. Ten nasz
serwis cieszy się dużym uznaniem”, wyjaśnia
Christoph von Holzen. A jak specjalista ocenia
najnowszą wersje elektrycznego napędu do
okien Roto E-Tec Drive? „To duża zaleta, że teraz
używając tego samego ramienia rozwórki może-

my zrealizować więcej zastosowań, a także wykonać skrzydła uchylne o wysokości od 290 mm
do 2.400 mm. W przypadku skrzydeł o wysokości poniżej 600 mm można ograniczyć wielkość
uchyłu do 80 mm.

| Christoph von Holzen,
od marca 2018 r.
dyrektor zarządzający
w Fenster Nauer AG
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Roto NX TiltSafe

Lepsze zabezpieczenie uchylonych okien
 Nowość w Roto Roto NX pozwala producentom okien
na produkcję okien z PVC, które w pozycji uchylnej przejdą
badania w klasie odporności antywłamaniowej RC 2 – są
to tzw. okna TiltSafe. Roto Inside odpowiada na kilka często zadawanych pytań.
Ale najpierw wskazówka: obsługa okna Roto NX TiltSafe jest intuicyjna, podobnie jak w przypadku konwencjonalnie wyposażonych okien rozwierno-uchylnych.
Ile i jakie elementy zabezpieczające będą dodatkowo potrzebne, jeżeli okno spełniające wymogi odporności antywłamaniowej w klasie RC2 ma je uzyskać także w pozycji
uchylnej?
Niezbędne będą 3 dodatkowe zaczepy antywyważeniowe
Roto NX dla pozycji uchylnej. Są one kompatybilne ze sprawdzonymi elementami zabezpieczającymi: standardowymi zaczepami
antywyważeniowymi do okien rozwierno-uchylnych, rolkami ryglującymi V, klamkami zamykanymi na klucz 100 Nm i zabezpieczeniem przed rozwierceniem klamki.
Stalowe zaczepy antywyważeniowe do wietrzenia uchylnego mocowane są przy pomocy specjalnych wkrętów, które po wkręceniu nie dadzą się już wykręcić. To także trwale wspiera działanie
ochronne.
Należy dodać, że okno TiltSafe wyposażone w odpowiednie elementy antywyważeniowe może uzyskać w pozycji zamkniętej odporność na włamanie w klasie RC 3. Należy tu oczywiście pamiętać, że odpowiednie wymogi musi spełniać cały system okienny,
składający się z profilu, okucia i szklenia.

& Więcej informacji na temat bezpiecznego wietrzenia w pozycji uchylnej
w klasie RC 2
| Zaczep antywyważeniowy Roto NX TiltSafe do okien rozwierno-uchylnych (na zdjęciu wariant do skrzydeł prawych)
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www.roto-frank.com/pl/okna-tiltsafe

Czy nowe zaczepy antywyważeniowe Roto NX TiltSafe wymagają specjalnego montażu?
Nie. Trzy identyczne zaczepy antywyważeniowe do wietrzenia
uchylnego montowane są na standardowej linii produkcyjnej.
Można do tego wykorzystać dotychczasowe pomoce do okuwania i przymiary wiertarskie, ponieważ rozmieszczenie ich otworów jest identyczne jak w przypadku standardowych zaczepów
antywyważeniowych.
Czy zaczepy antywyważeniowe Roto NX TiltSafe mogą być
stosowane także do drzwi balkonowych?
Diagram stosowania nowych zaczepów antywyważeniowych do
wietrzenia w pozycji uchylnej obejmuje skrzydła o maksymalnej
wysokości na wrębie do 2.800 mm i maksymalnej szerokości na
wrębie 1.400 mm. Możliwe jest zatem wytwarzanie drzwi balkonowych rozwierno-uchylnych z PVC o masie skrzydła do 130 kg
lub do 150 kg w klasie odporności antywłamaniowej RC 2N
i RC 2. Zależnie od wysokości skrzydła na wrębie, przy zastosowaniu zaczepów antywyważeniowych Roto NX TiltSafe, wielkość
uchyłu dla wietrzenia w pozycji uchylnej wynosi do 65 mm.
Czy zaczepy antywyważeniowe Roto NX TiltSafe można łączyć np. z elementami okucia Roto Tilt First?
Tak, okno TiltFirst, które w pozycji zamkniętej spełnia wymogi odporności na włamanie w klasie RC 2, po zastosowaniu nowych
zaczepów antywyważeniowych Roto NX TiltSafe, może w pozycji
uchylnej spełniać wymogi odporności na włamanie w klasie
RC 2. Klamka zamykana na kluczyk pełni wówczas nie tylko funkcję lepszej ochrony antywłamaniowej. Takie rozwiązanie gwarantuje, że jedynie posiadacz kluczyka może ustawić go w pozycji
„skrzydło rozwarte” i tym samym otworzyć okno na oścież. Gdy
klamka jest zamknięta, inni użytkownicy mogą jedynie uchylić
okno – tak skonfigurowane okucie to ochrona ludzi oraz ograniczenie ryzyka błędnej obsługi lub uszkodzenia okna, np. w obiektach hotelowych, biurach czy szpitalach.

ExpresOkna, Polska

Roto NX gwarancją jakości
 PVC Od początku swojego istnienia firma ExpresOkna
stawia na okna i drzwi sprawdzonej, wysokiej jakości oraz
krótkie terminy dostaw „Roto NX daje nam do ręki nowe
argumenty i podnosi wydajność produkcji” – twierdzi Sławomir Zajkowski, dyrektor zakładu w firmie ExpresOkna.
Od 2016 roku okna rozwierno-uchylne pochodzące od producenta z Bobrownik w południowej Polsce są wyposażone w okucia
Roto NT. Na początku 2018 roku firma ExpresOkna rozpoczęła
wdrażanie pierwszych elementów z nowego systemu okuć rozwierno-uchylnych – Roto NX. „Komponenty takie jak nowa rozwórka ze zintegrowaną mikrowentylacją czy nowy zatrzask balkonowy sprawiają, że nasze okna są jeszcze bardziej atrakcyjne dla
naszych klientów, wyjaśnia Sławomir Zajkowski. „Również nasi
dealerzy są pod dużym wrażeniem jakości nowego okucia. Powłoka Roto Sil Level 6 oraz fakt, że Roto NX osiąga w badaniach
trwałości klasę H3 to naprawdę mocne argumenty i powód do
zadowolenia nie tylko dla nas. Dlatego rozważamy możliwość
wprowadzenia na nasze okna 10-letniej gwarancji na niezawodność działania – podobnie jak Roto.”
Obietnica gwarancji
Co zrobić, by wprowadzenie chwytliwej marketingowo, 10-letniej
gwarancji na okno zakończyło się powodzeniem, dyskutują eksperci
ds. dystrybucji z ExpresOkna, przedstawiciele sieci sprzedaży oraz
Roto. „Rozmawiamy wspólnie, w jaki sposób moglibyśmy tę obietnicę wysokiej jakości wykorzystać w materiałach reklamowych, na
naszej stronie i w marketingu internetowym” – tłumaczy Sławomir
Zajkowski. „Również w tej sprawie mamy Roto po swojej stronie,
tak jak wcześniej przy przestawianiu produkcji na nowe okucia.”

wzorcowym włącznie. Nawet szkolenia naszych handlowców
udało się zorganizować w międzyczasie i przedstawić im najważniejsze argumenty sprzedażowe.”
Mocne argumenty
Jakie nowe funkcje chcieliby w pierwszej kolejności oferować
sprzedawcy? „Przede wszystkim mikrowentylację zintegrowaną
z rozwórce Roto NX i fakt, że okno wyposażone w te okucia jest
‘smart-home-ready’; to będą w najbliższych miesiącach aktualne
tematy” – wyjaśnia dyrektor Zajkowski. „Dla okien przeznaczonych na eksport, sprawdzamy kwestię okien uchylnych w klasie
RC 2. Dzięki okuciom Roto NX firma ExpresOkna dostała długą
listę ciekawych tematów marketingowych. Cała dyrekcja dużo sobie obiecuje po przestawieniu produkcji na system okuć, który naszym zdaniem faktycznie ‘ponownie wyznacza kierunki rozwoju’”.
Wydajność w wersji turbo
A korzyści w produkcji? „Są ogromne”, potwierdza dyrektor zakładu. „Roto NX to dla mnie ‘wydajność w wersji turbo’. Podam tylko
jeden przykład: nowe wsporniki rozwórki Roto NX umożliwiają montaż zlicowany ze skrzydłem. Dzięki temu powstaje dodatkowe miejsce np. na naświetla. Wsporniki rozwórki i wsporniki zawiasu dolnego można stosować jako lewe i prawe. Redukuje to liczbę artykułów
w magazynie i nakłady na administrowanie bazami danych”.
Czy z punktu widzenia praktyka Roto NX to „Zawsze trafny wybór”? Dyrektor Zajkowski potwierdza: „Dla każdego producenta,
który chce budować swoją przewagę na jakości, szybkości i bardzo dobrym stosunku ceny do jakości, z całą pewnością.”

Optymalizacja produkcji
Eksperci Roto Lean z Polski wspierali pracowników ExpresOkna
w optymalizacji procesów, np. w kwestii dopasowania układu
produkcji, stwierdza z uznaniem Sławomir Zajkowski. „Dane do
sterowania maszyn były gotowe w odpowiednim momencie
i bezproblemowo wgraliśmy je do systemu. Przeprowadziliśmy
również serię szkoleń na temat produkcji okien z nowym okuciem
Roto NX dla naszych pracowników na produkcji, z okuwaniem

| Użytkownik korzysta z funkcji mikrowentylacji w sposób intuicyjny. Roto NX

| Sławomir Zajkowski,
dyrektor zakładu
w ExpresOkna

| ExpresOkna z Bobrownik w południowej Polsce stawia na Roto NX.

oznacza dla niego m.in. lepszy komfort mieszkania dzięki dobremu klimatowi
pomieszczeń.

| Funkcja mikrowentylacji jest zintegrowana jako

| Intuicyjne ustawienie wentylacji

standard w ramieniu rozwórki Roto NX. Korzyść

w Roto NX: podczas standardowej

dla producentów okien: producent okien nie po-

obsługi okna rozwierno-uchylnego

trzebuje kolejnego, odrębnego elementu.

w pozycji 135° skrzydło automatycznie przechodzi przez pozycję mikro135°

wentylacji.
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| Przekonani do Roto Solid C: Vicente Sabater (z prawej), prezes firmy Centroalum S.A

| Drzwi linii „Renova Ocultec“ oferują komfort i bezpieczeństwo dzięki zastoso-

i kierownik techniczny Albert Busquets

waniu technologi okuć Roto.

Centroalum S.A., Hiszpania

Roto Door
w nowej linii premium
 Door Hiszpański systemodawca, firmaCentroalum S.A. z siedzibą w Sabadell zaopatruje od 1985 roku klientów na terenie
całej Hiszpanii. Na początku br. roku firma
podjęła decyzję o wyposażeniu nowej linii
drzwi wejściowych premium w ukryte zawiasy Roto Solid C.
Firma Centroalum znana jest w Katalonii i w regionie Walencji z oryginalnego designu drzwi
wejściowych – zarówno w odniesieniu do wyglądu zewnętrznego jak i wewnętrznego. „Wypełnienia drzwiowe projektowane przez nas zapewniają maksymalną różnorodność”; tak źródło sukcesu firmy opisuje prezes Vicente Sabater. „Aluminiowe panele dostępne w różnych
kolorach, wstawki ze stali nierdzewnej lub różnego rodzaju szyby oraz bardzo szeroka oferta
atrakcyjnie wyglądających klamek pozwalają naszym klientom na bardzo indywidualne podejście do inwestorów. Wygląd zewnętrzny drzwi
jest bardzo ważny dla właścicieli nieruchomości,
ale przynajmniej tak samo ważne jest ich zabezpieczenie przed włamaniem, jak również trwałość i komfort obsługi.
Bezpieczeństwo ciężkich drzwi
Centroalum z zainteresowaniem śledzi rozwój
wszystkich produktów Roto. „Np. nowy ukryty
zawias do drzwi Roto Solid C chcieliśmy mieć
natychmiast”, wyjaśnia Vicente Sabater.
„W Hiszpanii coraz większym zainteresowaniem
cieszą się duże drzwi wejściowe. W przypadku
Roto Solid C nie odbywa się to kosztem ich wyglądu. Nawet ciężkie skrzydła drzwiowe są wygodne w obsłudze, a zawiasy ukryte.”

Atuty montażowe
Albert Busquets, kierownik techniczny w firmie
Centroalum, popiera przejście na zawiasy do
drzwi Roto. „Dla mnie najistotniejsza jest kwestia prostoty montażu. Rentowność produkcji
musi ciągle rosnąć. Nasi pracownicy produkcyjni
są pod wrażeniem zawiasu Roto Solid C. Także
późniejszy montaż jest bardzo prosty dzięki rozwiązaniu FixClick – tak oceniają go nasi klienci.“
Wokół Roto Door
Centroalum od marca dostarcza drzwi linii „Renova Ocultec”. Technologiczne rozwiązania
Roto wnoszą istotny wkład w zakresie izolacji
cieplnej, dźwiękoszczelności oraz ochrony przed
włamaniem. „U nas wykorzystujemy zawiasy do
drzwi Roto Solid C, wielopunktowe zamki mechaniczne Roto, progi drzwiowe Roto Eifel oraz
zabezpieczenie antywyważeniowe zawiasów
Roto Safe”, wymienia Vicente Sabater. „Tak wyposażonych drzwi wejściowych chcemy sprzedać w 2019 roku przynajmniej 500 sztuk.”

| Hiszpańska firma Centroalum S.A. z Sabadell od 1985 roku produkuje i sprzedaje systemy i komponenty do okien,
drzwi oraz rozwiązań fasadowych.

Radość porażki
Aby zaprezentować, jak skutecznie zabezpieczone są drzwi linii „Renova Ocultec” przed włamaniem, firma Centroalum zaprosiła swoich klientów do zakładów w Castelvi na próbę wyważenia. Po przełamaniu początkowych oporów niektórzy z gości włożyli sporo siły i energii, żeby
odnieść sukces jako włamywacz. „Mimo to,
żadna próba sforsowania naszych drzwi nie zakończyła się powodzeniem”, opowiada Vicente
Sabater z uśmiechem.

& Rentowne, bezpieczne, komforowe, atrakcyjne wizualnie –
wszystkie informacje produktowe dot. ukrytych zawiasów
drzwiowych Roto Solid C na stronie
www.roto-frank.com/pl/roto-solid-c
| Także w drzwach wejściowych w klasie odporności antywłamaniowej RC 3 Centroalum stawia na zawiasy Roto Solid C.
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Roto z gwarancją solidności i niezawodności

„Na dostawach Roto możemy polegać!”
 Produkcja i logistyka W Roto nieustannie doskonalimy integrację produkcji i logistyki – począwszy od magazynu centralnego w Leinfelden, poprzez dystrybucję na obszarze Europy Północno-Wschodniej, realizowaną z magazynu w Warszawie. Jak podkreślili przedstawiciele firm VBH Polska i KNS Śląska Fabryka Okien, którzy w tym roku odwiedzili centralę Roto Frank w niemieckim Leinfelden – organizacja robi wrażenie!

|| Die elektronischen FensterWächter von Roto – für das
gute Gefühl von Sicherheit

|| System pozwala na realizację wielu zamówień w krótkim czasie i przekazanie
do magazynu Roto w Warszawie na kraje Europy Północno-Wschodniej: Litwę,
Łotwę, Estonię i Ukrainę.

Niezawodne, precyzyjne, szybkie – zautomatyzowane centrum
logistyczne Roto w Leinfelden obsługuje najbardziej zróżnicowane zamówienia. Nowoczesny obiekt o łącznej powierzchni
98.930 m2 stanowi główne centrum dystrybucyjne dla produktów Roto na rynek niemiecki, polski, francuski, częściowo rosyjski, skandynawski i inne rynki eksportowe, a także magazyn
buforowy dla zakładu produkcyjnego Leinfelden-Echterdingen.
Asortyment obejmuje ponad 16 tysięcy artykułów, w tym produkty gotowe z linii Tilt&Turn, Sliding, Outward Opening, Door,
Aluvision oraz akcesoria i części zamienne.“
Automatyzacja i zaawansowana kontrola
Magazyn centralny wyposażony jest w innowacyjny, bezzałogowy system transportu, umożliwiający przewożenie produktów
o dużej różnorodności. Automatyczne urządzenia do obsługi regałów, wykorzystujące nowoczesną technikę, transportują zarówno całe palety, jak i małe pojemniki. Rozwiązanie umożliwia efektywne składowanie, kompletowanie i pakowanie zarówno
drobnych wkrętów, osłonek lub zaczepów, jak i długich zasuwnic
do drzwi lub szyn i progów do systemów przesuwnych. Towary
w centrum logistyczno-serwisowym w Leinfelden podlegają surowej i kompleksowej kontroli, zgodnie z założeniami zarządzania
jakością Roto.

System SAP – błyskawiczna komunikacja
Pełną kontrolę magazynu i terminową realizację zamówień reguluje system oprogramowania SAP. Sprawia on, że stanowiska
konfekcjonowania pracują w sposób zsynchronizowany. Przepływ informacji i komunikacja potrzeb jest błyskawiczna. W momencie złożenia zamówienia jest ono widoczne w zakładzie produkcyjnym, co pozwala szybciej reagować na potrzeby klientów
i zapotrzebowanie rynku.

|| Przedstawiciele firmy KNS Śląska Fabryka Okien w Roto Leinfelden (IV 2019).
Na zdjęciu od lewej: Mirosław Bogdalski (Roto), Andrzej Woźniczka (KNS),

Magazyn wysokiego składowania Roto w Warszawie przy ul. Wał
Miedzeszyński 402 obejmuje bardzo różne towary – od małych
elementów, jak osłonki – do 6-metrowych specjalnych progów do
konstrukcji uchylno-przesuwnych. Identyfikację towaru w sposób
zautomatyzowany umożliwia system kodów kreskowych na opakowaniach. „Nieustannie pracujemy nad optymalizacją pracy magazynu, doskonalimy wewnętrzne procesy, by jak nlepiej realizować potrzeby naszych klientów” – dodaje Edward Targosz.

Przemysław Gorzkowski (KNS), Marcin Boczula (KNS), Paweł Majewski (KNS),
Michał Węgrzyński (KNS), Jarosław Ścigała (Roto), Paweł Szkodziak (Roto).

|| W czerwcu 2019 r. centralny zakład Roto w Leinfelden odwiedzili przedstawiciele VBH Polska. Na zdjęciu od lewej: Krzysztof Piątkowski (VBH), Andrzej
Wyszogrodzki (prezes VBH Polska), Barbara Ahlers (prezes Roto Frank Okucia
Budowlane), Piotr Czarnecki (VBH), Piotr Ziemowski (VBH), Edward Targosz

Centrum logistyczne Roto Warszawa – punktualne
i niezawodne
Na powierzchni 2.700 m2 znajduje się ok. 5.100 artykułów w różnych ilościach, umieszczonych na 6.500 miejscach paletowych.
Gwarantowany czas dostawy na towary z asortymentu Roto Polska – wynosi 2 dni robocze. Asortyment dostępny dla klientów
w tak krótkim czasie obejmuje 4.500 artykułów. Pozostałe towary,
dostępne na innych rynkach, sprowadzane są na zamówienie
w ciągu 10 dni. „Do zaopatrzenia klientów potrzebny jest niezawodny system zarządzania magazynem” – mówi Edward Targosz,
dyrektor ds. logistyki Roto w regionie Europy Północno-Wschodniej. „Aby zwiększyć szybkość konfekcjonowania, zamówienia
w Roto Warszawa przyjmowane są w formie elektronicznej.”

(Roto), Tomasz Chamerski (VBH), Rafał Osiński (Roto), Mirosław Bogdalski
(Roto), Andreas Eilmes (Roto), Bogusław Bielówka (VBH), Piotr Wojtal (VBH).

&  Zobacz film o Centrum Logistycznym
Roto Frank
http://videos.roto-frank.com/pl

|| Jesteśmy pod wrażeniem automatyzacji i jakości Roto!
Andrzej Woźniczka, dyrektor handlowy w KNS Śląska Fabryka Okien:
„Delegacja KNS w tym roku po raz pierwszy odwiedziła centralę Roto
w Leinfelden. Wizyta i spotkania z technologiami, były okazją do bliczwarty, ale okazję do zwiedzania zakładu produkcyjnego miałem po raz

skiego poznania wszystkich rozwiązań Roto, od standardowych po

drugi – po 15 latach przerwy. Postęp technologiczny i zmiany, które zaszły

najnowocześniejsze systemy z elektrozaczepami.

od tego momentu robią wrażenie!

Ogromne wrażenie robi zautomatyzowana produkcja z wykorzysta-

Centrum produkcyjne Roto w Leinfelden to bardzo nowoczesna fabryka

niem robotów. Nowe elementy, delikatne części czy precyzyjne łącze-

z wieloma udogodnieniami. Miałem okazję z bliska zobaczyć zakład, zau-

nia wykonywane są przez maszyny. Doskonale działa nowoczesny ma-

tomatyzowane linie produkcyjne i nowoczesny magazyn. Jako wielolet-

gazyn. Wózki widłowe poruszają się bez udziału ludzi, obsługiwane za

niego pracownika VBH najbardziej interesowały mnie nowości – nowy

pomocą programów sterowania. Elementem systemu jest zaawanso-

system okuć Roto NX oraz innowacyjne okucie do drzwi przesuwnych

wana kontrola jakości. To, co wyróżnia Roto to wysoka specjalizacja

Piotr Ziemowski, dyrektor regionalny w VBH Poznań, wiceprezes do

Roto Patio Inowa – rozwiązanie bardzo nowatorskie, pod względem desi-

w poszczególnych segmentach i nowoczesne rozwiązania. A przede

spraw sprzedaży: „W centrali Roto Frank w Leinfelden gościłem już po raz

gnu i komfortu użytkowania.”

wszystkim dbałość o jakość i każdy detal.”

|| Roto na najwyższym światowym poziomie!
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Nowy system Ponzio

Roto Patio
Inowa dostępne
w aluminium
 Aktualności Superszczelne okucie Roto
Patio Inowa do drzwi tarasowych od sierpnia 2019 r. dostępne jest z profilami aluminiowymi Ponzio. Przesuwny system profili
z doszczelnieniem domykowym SL1700TT
wyróżnia wygodna obsługa oraz wysoka
ochrona przed przenikaniem wilgoci, powietrza i hałasu.
Połączenie inteligentnego systemu okuć Roto
Patio Inowa z aluminiowymi profilami Ponzio
jest odpowiedzią na zmieniające się potrzeby
rynku. Moda na wielkoformatowe konstrukcje
i duże przeszklenia sprawia, że system musi zapewniać wyjątkową wytrzymałość i stabilność.
Stabilność dużych konstrukcji
Innowacyjny system przesuwny z przegrodą termiczną przeznaczony jest do produkcji elementów zabudowy zewnętrznej. Rozwiązanie pozwala na wykonanie konstrukcji z jednym
skrzydłem jezdnym i szkleniem stałym w ościeżnicy. Nowy system Ponzio SL 1700 TT pozwala
na zastosowanie wypełnień o grubości do
60 mm. Maksymalna waga skrzydła wynosić
może 200 kg.
Wysoka szczelność
Wysoka szczelność przesuwnych drzwi aluminiowych Ponzio SL1700TT z okuciem Roto Patio Inowa możliwa jest dzięki innowacyjnemu
domknięciu – skrzydło dosuwane jest w poprzek do profilu ościeżnicy, a inteligentny ruch
zamykający powoduje jego dociśnięcie do profilu. Dodatkowo izolacyjność zwiększa uszczelka
na całym obwodzie skrzydła. Szczelność i bezpieczeństwo zapewniają aktywne punkty ryglujące, także w obszarze słupka środkowego, które zwiększają siłę docisku. Punkty te można
rozmieścić w dowolnej liczbie i w dowolnych
miejscach, z uwzględnieniem usytuowania
domu i lokalizacji drzwi tarasowych budynku.
System przesuwny Ponzio 1700 TT zapewnia
doskonałe parametry – przepuszczalność powietrza w klasie 4 (najwyższej), a odporności na zacinający deszcz w klasie 9a (najlepszej).
Ochrona przed hałasem
Doszczelniony system Ponzio SL1700 wyróżnia
wysoka izolacyjność akustyczna. Rozwiązanie
chroni przed hałasem i doskonale sprawdzi się
w obiektach zlokalizowanych w pobliżu miejsc
o dużym natężeniu dźwięku, np. przy ruchliwych ulicach, lotniskach czy szkołach.

Roto Patio Inowa z systemem profili Smart Slide hitem eksportowym

Przesuwne drzwi z Polski podbijają świat
 PVC Innowacyjne drzwi odstawno-przesuwne z inteligentnym okuciem Roto Patio Inowa podbijają zagraniczne rynki. Zdobywają
uznanie wszędzie tam, gdzie tradycyjne systemy przesuwne są od wielu lat bardzo powszechne. W krajach, takich jak Włochy, Belgia
Francja czy Irlandia, polscy producenci zyskują przewagę oferując produkt o doskonałych parametrach szczelności, bezpieczeństwa,
a przy tym wygodny w obsłudze. Jednocześnie zoptymalizowana produkcja drzwi odstawno-przesuwnych Smart Slide sprawia, że rozwiązanie jest atrakcyjną alternatywą dla systemów HS.

Polskich producentów okien, którzy już wdrożyli
produkcję i sprzedaż przesuwnych drzwi tarasowych w systemie Smart Slide z okuciem Roto
Patio Inowa zapytaliśmy o największe atuty rozwiązania. Na co klienci zwracają uwagę i co
doceniają podczas zakupu?
Eko-Okna: „bezpieczeństwo i komfort
na każdą kieszeń”
Produkowane przez Eko-Okna drzwi Smart Slide
z okuciem Roto Patio Inowa trafiają zarówno na
polski rynek, jak i do odbiorców za granicą. Szeroka oferta kolorystyczna obejmuje 44 barwy –
od gładkich do drewno-podobnych i umożliwia
idealne dopasowanie do elewacji i wnętrz.
„Drzwi Smart Slide bardzo szybko zdobyły uznanie odbiorców w szczególności w krajach, takich
jak Włochy, Niemcy i Francja, gdzie rozwiązania
przesuwne są bardzo popularne” – mówi Paulina
Krupińska, specjalista ds. PR w Eko-Okna.

WND: szczelność i nowoczesny design
Zdaniem WND, drzwi tarasowe w systemie profili Smart Slide z okuciem Roto Patio Inowa wyróżnia innowacyjny mechanizm zamykania, doceniany przez zagranicznych odbiorców.
„Łatwość obsługi, wysoka szczelność termiczna
i akustyczna sprawiają, że produkt został doskonale przyjęty w krajach, takich jak Belgia, Francja i Włochy” – mówi Elżbieta Rutkowska, lider
technologii w WND.
„Atutem konstrukcji jest możliwość tworzenia
dużych przeszkleń. Większość naszych odbiorców na różnych rynkach to klienci indywidualni,
wybierający ten produkt do nowych domów.
Drzwi Smart Slide często też wybierają osoby
modernizujące dom i szukające nowoczesnych
rozwiązań. Przesuwne drzwi Smart Slide zazwyczaj montowane są w salonie i kuchni – tam
gdzie potrzeba dużo światła i miejsca.

Klienci zwracają bardzo dużą uwagę na szczelność. W drzwiach z okuciem Roto Patio Inowa
doceniają dobre parametry AEV: wodoszczelności, szczelności powietrznej oraz wytrzymałości
na obciążenie wiatrem. Podoba im się także nowoczesny design. Cała konstrukcja dostępna
jest w profilu PVC w tym samym kolorze, bez
aluminiowego progu, obecnego w HST”.
Zdaniem WND inwestorzy przywiązują dużą
wagę do bezpieczeństwa. Dodatkowe zaczepy
w drzwiach Smart Slide są tu ważnym atutem
i mają wpływ na decyzję o zakupie.
„Dla wielu klientów ważnym czynnikiem wyboru jest cena, za którą w tym przypadku idą wymierne korzyści, takie jak bezpieczeństwo i izolacja – lepsza niż w przypadku rozwiązań
multislide", dodaje Elżbieta Rutkowska.

„Odstawno-przesuwne drzwi Smart Slide z okuciem Roto Patio Inowa są rozwiązaniem unikatowym i od razu zwróciły uwagę klientów. Wyróżnia je innowacyjny ruch domykający
– w poprzek do profilu ościeżnicy. To sprawia,
że są bardziej ekonomiczne od drzwi podnoszono-przesuwnych, a jednocześnie pod względem funkcjonalności są bardzo zbliżone do
drzwi typu HS”.

|| Sposób domyku systemu Ponzio SL1700TT jest analogiczny do okien rozwiernych – wysoka odporność na
warunki atmosferyczne.
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Jak dodaje Paulina Krupińska: „Na drzwi z okuciem Roto Patio Inowa decydują się najczęściej
inwestorzy indywidualni, budujący swój pierwszy dom. Dla wielu z nich cena nie gra roli. Na
pierwszym miejscu stawiają wygodę i bezpieczeństwo użytkowania. Jednak dla sporej grupy
klientów cena jest bardzo ważnym kryterium
wyboru. Drzwi Smart Slide to rozwiązanie dla
jednych jak i dla drugich. Jest to system bezpieczny, ciepły, szczelny, funkcjonalny, a przy
tym ,na każdą kieszeń´”.

Paulina Krupińska, specjalista ds. PR w Eko-Okna:

Elżbieta Rutkowska, lider technologii w WND: „Zachwyt

„Drzwi Smart Slide to system bezpieczny, ciepły, szczel-

klientów przekłada się na duże zamówienia. Drzwi Smart

ny, funkcjonalny oraz na każdą kieszeń.”

Slide wyróżnia uproszczona produkcja co pozwala na
zwiększenie wydajności.”

Roto Patio Inowa okiem architekta

„Z myślą o oszczędności energii i środowisku”
 Architektura Postęp technologiczny umożliwia projektowanie w pełni inteligentnych, energooszczędnych oraz bezpiecznych domów.
Także w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej mamy do dyspozycji coraz większą paletę zaawansowanych rozwiązań. O wymagania inwestorów, znaczenie estetyki i funkcjonalności przy wyborze okien i drzwi zapytaliśmy architekta Michała Wrześniaka.

|| Ponieważ okna łączą wnętrza z otoczeniem, ważne jest,
żeby zwrócić uwagę już na etapie projektu bryły na jej
usytuowanie względem stron świata i na układ stolarki.

|| Ponadprzeciętna szczelność przesuwnych drzwi tarasowych Roto Patio Inowa tworzy korzystne środowisko życia wewnątrz domu i pozwala na zmniejszenie wpływu zmiennych
warunków pogodowo-klimatycznych na eksploatację i trwałość budynku.

Okna są podstawą nowoczesnego domu. Odpowiednio dobrane wentylują, wpuszczają do pomieszczeń światło i otwierają dom na otoczenie.
Zimą chronią wnętrza przed chłodem, a przy
odpowiednim umiejscowieniu zapewniają bierne zyski cieplne i korzystny bilans energetyczny.
Jak je dobrać i na co zwracać uwagę, podpowiada architekt Michał Wrześniak.
Funkcjonalność w modzie
„Moi klienci oczekują w projektowanych domach dużej ilości przeszkleń. Okna na całą wysokość pomieszczeń i przesuwne drzwi tarasowe optycznie powiększają i doświatlają wnętrza.
Leśne otoczenie i ogród staje się częścią przestrzeni domu. Przesuwne drzwi tarasowe nie
zabierają miejsca w salonie czy sypialni i pozwalają w pełni wykorzystać pomieszczenia.”– wyjaśnia architekt Michał Wrześniak. Dostępne na
rynku nowoczesne rozwiązania, takie jak drzwi
odstawno-przesuwne Roto Patio Inowa, zapewniają poza tym szereg właściwości użytkowych,
takich jak wygodna obsługa, wysoka szczelność
czy ochrona przed włamaniem.
Energooszczędność w cenie
„Istotnym aspektem, na który zwracją uwagę
klienci jest energooszczędność i na szczęście
coraz częściej ekologia. W założenia te idealnie
wpisują się pojawiające się na rynku nowoczesne rozwiązania stolarki o dużej szczelności.
Większą izolację można uzyskać m.in. poprzez
uszczelnienie skrzydła i jego równomierny docisk na całym obwodzie.” – podkreśla architekt.
Konstrukcja okucia, dodatkowa uszczelka i aktywne ryglowanie na ruchomym słupku przeciwdziałają stratom energii w zimnych porach
roku i zapewniają komfort cieplny. „Nawet
w ekstremalnych warunkach atmosferycznych
duże, szczelne drzwi powinny być odporne na
działanie porywistego wiatru i chronić przed
przenikaniem powietrza i wilgoci.”

Komfort w każdym wieku
„Rodziny z małymi dziećmi lub osoby starsze
oczekują, że obsługa drzwi tarasowych nie będzie wymagała wysiłku i że dadzą się one przesuwać lekko i wygodnie.” W drzwiach Roto Patio Inowa, by zamknąć skrzydło, wystarczy
ustawić klamkę pionowo w dół, a niski próg
umożliwia komfortowe wyjście na taras nawet
użytkownikom mającym trudność z poruszaniem się.
Okucie ma znaczenie
„Klienci podejmujący decyzję o zakupie okien
coraz częściej mają świadomość, jaką rolę odgrywają w nich okucia. Już na etapie projektu
ustalamy szczegółowo z inwestorem, jakie
funkcje okien są dla niego istotne, by wybrać
takie okucia, które je zagwarantują” – wyjaśnia
Michał Wrześniak.
Roto oferuje wiele nowoczesnych rozwiązań,
gwarantujących bezpieczeństwo, zapewniających wyższą odporność na włamanie, podnoszących komfort użytkowania czy poprawiających estetykę. Warto poznać je bliżej, bo wybór
okna i drzwi tarasowych to decyzja na lata.

|| Michał Wrześniak: „Jedną z aktualnie prowadzonych przeze mnie realizacji jest dom jednorodzinny zlokalizowany
w otoczeniu zieleni w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. Inwestorom, małżeństwu 50+, zależało na wykorzystaniu atrakcyjnego położenia i zapewnieniu widoku na otaczającą przyrodę. Dlatego w projekcie uwzględniono duże
okna i drzwi przesuwne, które nie będą zabierały miejsca w pomieszczeniach, a jednocześnie otworzą wnętrza na
ogród. Duża ilość przeszkleń sprawia, że niewielki dom parterowy sprawia wrażenie przestronnego. Dodatkowo klientom zależało na niskich kosztach eksploatacyjnych ich nowego domu.”

|| Michał Wrześniak: architekt wnętrz, artysta plastyk, designer, specjalizujący sie w realizacjach mieszkaniowych, biurowych czy obiektów użyteczności publicznej. Autor wielu projektów wnętrzarskich, głównie w Warszawie i w Trójmieście,
w tym osiedli mieszkaniowych.

&    Gdzie kupić dobre okna i jak je dobrać? Wejdź na stronę
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Rodzinna atmosfera i integracja na sportowo

Wielki Piknik Roto Polska
 Wydarzenie Ponad 200 pracowników wraz z rodzinami wzięło udział w plenerowym Wielkim Pikniku Roto Okucia Budowlane. W programie liczne atrakcje: zawody sportowe, park linowy czy warsztaty bębniarskie.

|| Barbara Ahlers, prezes Roto Frank Okucia Budowlane odbiera podziękowanie od Stowarzysenia SOS Wioski Dziecięce

50 wpływowych kobiet

Barbara Ahlers
wśród najlepszych
 Nagrody Prezes Roto Frank Okucia Budowlane Barbara
Ahlers została uhonorowana udziałem w premierowej
edycji książki „50 wpływowych kobiet sukcesu”. Kierujące firmami kobiety publikacja przedstawia przez pryzmat
ich zaangażowania zawodowego, pasji i zainteresowań.
Ideą projektu jest pomoc dzieciom w trudnej sytuacji. Dochód w całości przeznaczony jest na wsparcie stowarzyszenia SOS Wioski dziecięce.
Książka „50 wypływowych kobiet sukcesu” to zbiór wywiadów
z właścicielkami firm, prezeskami, przedsiębiorczymi paniami,
które inspirują, dzieląc się swoim doświadczeniem i pasją. Wśród
uczestniczek: dr Irena Eris, Teresa Rosati, Ewa Minge, Mariola Bojarska-Ferenc, Katarzyna Grochola czy Urszula Radwańska. Do
udziału w projekcie została zaproszona Barbara Ahlers. Prezes
Roto Frank Okucia Budowlane w ciągu ostatnich 30 lat zbudowała w Polsce trwałą i solidną strukturę jednego z największych dostawców okuć do okien i drzwi w Europie Północno-Wschodniej.
Inspirująco o biznesie
W wywiadzie Barbara Ahlers przedstawia firmę Roto oraz kluczowe czynniki rozwoju na przestrzeni lat – w zmieniających się warunkach rynkowych, w odniesieniu do doświadczeń z rynku niemieckiego oraz specyfiki rynku B2B. Nawiązując do początków
firmy mówi: „W 1991 roku zaczęliśmy organizować firmę w Polsce w zespole dwuosobowym, a dzisiaj Roto Frank Okucia Budowlane liczy prawie 100 zatrudnionych. Myślę, że ważnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej jest odpowiedni
dobór zespołu dopasowanego do charakteru przedsiębiorstwa.
Interakcja z pracownikami, wsłuchiwanie się w ich potrzeby,
uwzględnianie ich pomysłów i propozycji to niezwykle istotne
działania z punktu widzenia rozwoju każdej firmy”. W rozmowie
porusza temat ewolucji nowych technologii okiennych czy możliwych zmian na rynku za 15-20 lat.
Pomoc dzieciom
Ideą publikacji jest wsparcie działań Stowarzyszenia SOS Wioski
Dziecięce. Dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na rzecz
organizacji, której misją jest sprawienie, aby każde dziecko dorastało w rodzinnym środowisku, otoczone miłością, szacunkiem
i poczuciem bezpieczeństwa. Obecnie w Polsce znajdują się 4
Wioski Dziecięce: w Biłgoraju, Kraśniku, Siedlcach i Karlinie, które
pomagają opuszczonym, osieroconym oraz zagrożonym utratą
opieki rodziców dzieciom.

|| W zmaganiach sportowych uczestniczyły drużyny złożone z pracowników Roto i ich rodzin.

W ostatnią sobotę maja 2019 r. w zielonej przestrzeni lasów józefowskich odbył się Wielki Piknik Majowy Roto. We wspólnej zabawie udział wzięli pracownicy Roto Frank Okucia Budowlane
z Polski, Litwy, Łotwy, Ukrainy i Estonii oraz ich najbliżsi. Uczestnicy spędzili razem aktywny dzień w otoczeniu rozkwitającej
przyrody nad rzeką Świder. Celem imprezy była integracja zespołu, budowanie więzi rodzinnych, propagowanie aktywności sportowych i kulturalnych.
Wśród atrakcji m.in. plenerowa „Olimpiada na wesoło”. W zmaganiach sportowych uczestniczyły drużyny złożone z pracowników Roto oraz ich rodzin. Nie zabrakło emocji i dobrej zabawy.
Na najmłodszych czekały dodatkowe niespodzianki – malowanie
twarzy, modelowanie balonów, dmuchane zabawki, trampoliny
czy rodzinne kolorowanki. Starsze dzieci i dorośli próbowali swoich sił w parku linowym, segwayach czy ściance wspinaczkowej.
Imprezę zakończyła zabawa taneczna i muzyczne warsztaty. Pracownicy Roto zagrali na bębnach i wspólnie stworzyli wielką
orkiestrę.

|| Barbara Ahlers, prezes Roto Frank Okucia
Budowlane: „Pracownicy Roto są ważnym czynnikiem naszego rozwoju i najlepszymi ambasadorami marki. Cieszę
się, że mogliśmy się spotkać w tak dużym gronie. Zaprezentowaliśmy bliskim
miejsce pracy i stworzyliśmy doskonałą
atmosferę, promując aktywne spędzanie
czasu, a jednocześnie integrując zespół.”

Nowy kolor w Roto Patio Inowa

Antracytowa
elegancja
 Roto wyznacza trendy! Nowa klamka Roto Line do systemów przesuwnych Roto Patio Inowa i Roto Patio Alversa
jest dostępna w kolorze modnego antracytu R02.2.
Szlachetna ciemna barwa doskonale sprawdzi się w nowoczesnych wnętrzach, jak i w stylu klasycznym. Długa rękojeść ułatwia otwieranie i zamykanie skrzydła.
Nowa wersja klamek Roto Line 200 mm uzupełnia paletę kolorów klamek do drzwi tarasowych i pozwala na dopasowanie stolarki do wystroju wnętrza.
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Zaczepy antywyważeniowe na zacisk

Rentowna produkcja okien aluminiowych RC 2
 Nowość w Roto W systemie okuć
Roto AL i Roto AL Designo dostępne są nowatorskie zaczepy antywyważeniowe. Najpierw są one dopasowywane na zacisk,
a dopiero po dokładnym dopasowaniu
grzybkowej rolki antywyważeniowej i zaczepu, przykręcane. Są one przystosowane do
wszystkich systemów profili aluminiowych
z rowkiem Euro.
Rozwiązanie zaciskowe i symetryczna budowa
zaczepów sprawiają, że produkcja staje się bardziej komfortowa i bardziej rentowna. Rolka ryglująca może być wsuwana z obu stron, bez konieczności nadzorowania kierunku jej przemieszczania się. Zaczepy antywyważeniowe można

| Symetryczne i na zacisk: nowe zaczepy antywyważeniowe Roto do okien z aluminium z rowkiem Euro

Łatwiejsza korekta regulacji
dzięki pudłużnym otworom.
Jeżeli po zamontowaniu okna konieczna jest korekta regulacji któregoś z nowych zaczepów antywyważeniowych, to jest to możliwe dzięki podłużnym otworom. Jeżeli doszło do obwieszenia
się skrzydła, można wtedy poluzować wkręty
i zoptymalizować położenie zaczepu.

Atrakcyjne korzyści na produkcji
„Oczywiście, każdy producent zanim wprowadzi
nowe zaczepy antywyważeniowe musi swoje
okna i drzwi balkonowe poddać badaniom”, tłumaczy Matthias Nagat, kierujący działem marketingu i dopasowania produktu Roto Aluvision.
„Po prezentacji produktu na tagach BAU otrzymaliśmy zapytania od wielu firm, które w obliczu
oferowanych korzyści chciały sprawdzić nowe
zaczepy w swoich systemach. Wszyscy, którzy
konstruują nowe okno aluminiowe i zamierzają
przeprowadzić badanie RC 2, powinni od razu zastosować nowe, ulepszone obwody ryglujące.
W zależności od liczby zaczepów możliwe jest
wykonanie okien w klasie odporności antywła-

| Grzybkowa rolka ryglująca może wejść z obydwu stron

| Nowy szablon pozycjonujący do zaczepów antywyważniowych

więc stosować zawsze w taki sam sposób na
całym obwodzie skrzydła, zarówno po stronie
zawiasowej jak i po stronie klamki. Rosnący
udział tych samych elementów redukuje stany
magazynowe oraz ryzyko popełnienia błędów
montażowych.

w zaczep antywyważeniowy.

maniowej RC 1 i RC 2, o wysokości skrzydła do
3.000 mm i maksymalnej masie do 300 kg.
Bezbłędny montaż, prosta regulacja
Dodatkowo uproszczone zostało rozmieszczanie
nowych zaczepów za pomocą szablonu pozycjonującego. Może być on stosowany do
wszystkich rolek ryglujących i zaczepów z rodziny produktów Roto AL i Roto AL Designo. Jego
zastosowanie i dokładne przeniesienie pozycji
rolki ryglującej w stosunku do krawędzi zaczepów zapewnia optymalny najazd.

w systemach okuć Roto AL i Roto AL Designo

Do zlicowanych okien z aluminium

Doradztwo techniczne i okucia
dedykowane do obiektów
 Aluminium Na całym świecie jest duże
zapotrzebowanie na okucia do zlicowanych
okien z aluminium. Roto Alivision doradza
projektantom i systemodawcom w zakresie
rozwiązań okuciowych, dedykowanym do
konkretnych obiektów. W ten sposób powstają sprawdzone pod względem jakości
rozwiązania do skrzydeł wentylacyjnych
i okien o dużej masie skrzydła.
Najpopularniejsze są rozwiązania z ukrytymi zawiasami do okien okien rozwiernych o dużej
masie skrzydła. Roto Aluvision wypracowało już
specjalne rozwiązania okuciowe do licznych
obiektów, pozwalające na zastosowanie skrzydeł o masie do 250 kg.
Luz wrębowy 17,5 mm
Systemodawcy, którzy po raz pierwszy konstruują profile do okien zlicowanych muszą pamiętać, że ze względu na okucie luz wrębowy musi
wynosić 17,5 mm zamiast 11,5 mm, jak to jest
w przypadku rowka Euro. Jest to jedyny sposób
na zmieszczenie okuć do skrzydeł o dużej masie. Strona zawiasowa mocowana jest zarówno
na ościeżnicy jak i na skrzydle za pomocą specjalnych wkrętów Roto.
Prawie niewidoczne
W przypadku zlicowanych systemów okiennych
z ukrytymi okuciami pomiędzy skrzydłem
i ościeżnicą powstaje luz o wielkości ok. 6 mm.
W tym miejscu widoczne są elementy okucia.

W celu uzyskania harmonijnego wyglądu okna
Roto oferuje bez dodatkowych kosztów okucia
specjalne do okien zlicowanych, także lakierowane lub chromowane w kolorze czarnym. Optycznie okucie, luz i czarna uszczelka środkowa
z EPDM zlewają się w jedną całość.
17,5 mm
Obiektowe ilości
Roto produkuje pożądane okucia w ilościach potrzebnych do realizacji danego obiektu, a więc
tyle, ile zamówi producent okien. Konieczne jest
w tym przypadku precyzyjne planowanie we
współpracy z systemodawcą.
Ogranicznik rozwarcia z funkcją wietrzenia
Jeżeli klient życzy sobie skrzydło rozwierne
z funkcją wietrzenia, wówczas zaleca się zastosowanie jednego lub dwóch ograniczników rozwarcia. Można je montować zarówno tylko
u dołu jak i tylko u góry, ale także parami –
u góry i u dołu.

| Roto Aluvision konstruuje na potrzeby konkretnych

| W zlicowanych systemach profili aluminiowych z luzem

obiektów okucia o dużej nośności do zlicowanych skrzy-

wrębowym 17,5 mm jest dosyć miejsca na okucia Roto

deł wentylacyjnych i okien rozwiernych z aluminium.

o dużej nośności i elementy podnoszące komfort obsługi.

Podnośnik skrzydła –
rozwiązanie do ciężkich okien
Podnośnik skrzydła Roto poprawia komfort obsługi w przypadku skrzydeł o bardzo dużej masie. Unosi on skrzydło w trakcie jego zamykania
i zapewnia łagodne, bezskokowe zamykanie.
Podnośnik skrzydła zabezpiecza równocześnie
stronę zawiasową w zamkniętym oknie. W tym
przypadku działa odciążająco, ponieważ dodatkowo podtrzymuje skrzydło.

& Wyznaczają nowe kierunki w zakresie prostoty montażu
i rentowności: Roto AL & Roto AL Designo
www.roto-frank.com/pl/roto-al/

| Trwałe: zlicowane skrzydła wentylacyjne i okna z aluminium z okuciami Roto
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RC 4 z Roto Door

Mechaniczne zabezpieczenia do drzwi wejściowych
 Door Zawiasy do drzwi Roto Solid, podobnie jak wielopunktowe zamki Roto Safe
w połączeniu z dodatkowymi, indywidualnie dobranymi elementami antywyważeniowymi dają możliwość wytwarzania drzwi
wejściowych, spełniających wymogi klasy
odporności antywłamaniowej RC 4. Roto
wspiera ich rozwój kompleksowym doradztwem.
Wielopunktowe zamki Roto Safe uruchamiane
kluczem we wkładce, klamką lub poprzez systemy elektomechaniczne współpracują z zależnymi od profilu elementami na ościeżnicy. Roto
stale wspiera proces powstawania nowych
drzwi poprzez obszerne informacje na temat
możliwych konfiguracji okuć. Wszystkie systemy ryglowania w zależności od potrzeby są dopasowywane do różnych wymagań w zakresie
bezpieczeństwa. Ich niezawodność działania potwierdza 10-letnia gwarancja. Elementy okuć
w systemie Roto Safe wzmacniają dodatkowo
mechaniczną odporność drzwi na włamanie.
Należą do nich np. antywyważeniowe zabezpieczenie po stronie zawiasów, dodatkowa wkładka
czy sztywny łańcuch.
Lepsze zabezpieczenie po stronie zamka
Do drzwi spełniających wymogi klasy odporności na włamanie RC 2 wielu producentów wy-
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biera rozwiązania z trzema punktami ryglowania: z bolcami, hakami lub ryglami kombi
(hako-bolce). Drzwi spełniające wymogi klasy
odporności na włamanie RC 3 posiadają 5 punktów ryglowania z tymi samymi opcjami dodatkowych rygli. W przypadku zastosowania zamków wielopunktowych, uruchamianych kluczem
dodatkowe punkty ryglowania już po jednokrotnym jego przekręceniu są zabezpieczone przed
cofnięciem.
Zaliczone badania w klasie RC 4
Zamek Roto Safe z 17 punktami ryglowania
przeszedł pomyślnie badania w drzwiach w klasie odporności na włamanie RC 4. Jego elementami funkcyjnymi są zamek główny z cichą zapadką, cztery rygle łączne kombi oraz 2 rygle
typu Quadbolt. Trwała niezawodność działania
została potwierdzona w ponad 100.000 cykli.
Większa odporność po stronie zawiasów
System Roto Solid obejmuje zawiasy nawierzchniowe, walcowe oraz zawiasy ukryte. Za mechaniczną ochronę antywłamaniową odpowiadają
np. zabezpieczenie sworzni zawiasu, trzpienie
zabezpieczające mocowania lub wkręty zabezpieczające pod osłonką zawiasu na skrzydle. Zawias do drzwi PS 27 do systemów profili z PVC
lub z drewna jest wyposażony w opatentowane
zabezpieczenie przed zdjęciem zamkniętego

skrzydła. Wszystkie wymienione elementy
utrudniają nieuprawniony demontaż zawiasów
i zwiększają dzięki temu zabezpieczenie antywłamaniowe drzwi. Montaż tzw. elementów antywyważeniowych to zdecydowana zaleta drzwi
otwieranych na zewnątrz.
RC 2 bez dodatkowych elementów
Ukryty zawias do drzwi Roto Solid C wspomaga
zabezpieczenie antywyważeniowe w klasie odporności RC 2 bez konieczności zastosowania
dodatkowych elementów. Roto Solid C może
być stosowany w wielu rodzajach profili aluminiowych dostępnych na rynku. Może być on
stosowany do kąta otwarcia do 110° w skrzydłach o masie do 140 kg. Opatentowana funkcja
FixClik zapewnia szybkie i bezpieczne zakłada-

nie skrzydła i odpowiada za jego trwałe zawieszenie. Niezawodność działania zawiasu do
drzwi Roto Solid C została potwierdzona
w 400.000 cykli. Powłoka zewnętrzna zawiasów
spełnia najwyższe wymogi w zakresie ochrony
antykorozyjnej. Zgodnie z normą DIN 1670 odpowiada to 5 klasie odporności na korozję.
Trwała ochrona
Zawiasy do drzwi z programu Roto Solid posiadają certyfikaty wg normy DIN EN 1935 CE
w różnych klasach masy skrzydła, odpowiednio
do ich zakresów stosowania. Certyfikat nie tylko
potwierdza nośność zawiasów, ale także trwałość działania w 200 000 cykli. Ponadto wiele
rodzin zawiasów posiada certyfikat SKG**.

& Bezpieczeństwo w oparciu o Roto Door –

cały asortyment w skrócie
www.roto-frank.com/nc/pl/drzwi-wejsciowe
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Ryglowanie łączone Kombi
Ryglowanie łączone polega na zastosowaniu bolca i haka o szerokości 9 milimetrów. Zasada działania:
podczas ryglowania najpierw hak
o przekroju klina dociąga drzwi do
ościeżnicy, a następnie dociska je
klinowo ścięty bolec.

3

Dodatkowa wkładka
Dodatkowa wkładka blokuje listwę
zębatą zamka w dodatkowym
punkcie. Jest ona uruchamiana
przez przekręcenie klucza.

2

Quadbolt
Cztery stalowe bolce rygli dodatkowych Quadbolt wysuwają się na
20 mm.

4

Sztywny łańcuch
zamykany jest pokrętłem od wewnątrz i otwierany wkładką bębenkową od zewnątrz.
Jako ukryty element zintegrowany
po stronie zamka jest on atrakcyjną
wizualnie alternatywą dla rygli nawierzchniowych.

7

17-punktowe ryglowanie
Zastosowanie zamka Roto Safe C
pozwala na osiągnięcie odporności antywyważeniowej drzwi
w klasie RC 4. Zamek główny,
cztery rygle Kombi i dwa rygle
Quadbolt są zabezpieczone
przed cofnięciem po jednokrotnym przekręceniu klucza.

5

6

Zawias do drzwi
Ukryty zawias do
drzwi Roto Solid C
odpowiada klasie
odporności antywłamaniowej RC 2 bez
konieczności zastosowania dodatkowych elementów.

Zabezpieczenie zawiasu przed wyważeniem
Zabezpieczenie to zamontowane w skrzydle
drzwiowym zapobiega
wyważeniu drzwi wejściowych po stronie zawiasów. Podczas zamykania
drzwi dwa bolce wchodzą
w zaczep na ościeżnicy.
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| Firma Walter Fensterbau (WF) z Augsburga to jeden z pilotażowych producentów stolarki, stosujących nowy system przesuwny Gealan-Smoovio z okuciami Roto Patio
Inowa. Zadowoleni z udanego szkolenia: Philip Selge (Gealan), Rudolf Köstner (Gealan), Nikolaus Gruler (Roto),
Franz Kick (Roto), Stephan Hupfauer (WF), Herbert Höß
(WF), Florian Prestel (WF), Andreas Seizinger (WF), Günter Cornelius (Roto) i Nikola Kirić (WF).

325 lat firmy Walter Fensterbau
Gdy przed 25 laty Markus Walter zaczynał
pracę w rodzinnym przedsiębiorstwie,
jego przodkowie już od 300 lat pisali historię tej firmy. Jubileuszowy rok 2019
Markus Walter rozpoczął od uruchomienia
nowej hali do produkcji okien z PVC.
„Kwota inwestycji opiewająca na 5,4 miliona euro była największym projektem
w historii firmy”, opowiada jej prezes Markus Walter.
Walter Fensterbau produkuje okna z PVC,
z drewna, z profili drewniano-aluminiowych oraz systemy przesuwne i drzwi
wejściowe. „Sami troszczymy się o obiekty i obsługę większych kompleksowych
zleceń, ponieważ jest to naszym atutem”,
przekonuje Markus Walter. „Natomiast
realizacje zamówień dotyczących klientów
końcowym w znacznym stopniu pozostawiamy w gestii naszych regionalnych dystrybutorów, którym przekazujemy zapytania ofertowe.”
Nasi partnerzy handlowi wiążą duże nadzieje z naszym nowym systemem przesuwnym Economy. Markus Walter: „Bardzo szczelna konstrukcja oraz niski próg
to dokładnie te atrybuty, których aktualnie
oczekują odbiorcy. Funkcjonalność i jakość systemu nie mają na rynku konkurencji – nasi partnerzy handlowi są całkowicie pewni, że system Economy
przekona klientów i trafi w ich gust.

Roto Patio Inowa w systemie przesuwnym Gealan-Smoovio

Najwyższe oceny od Walter Fensterbau
 Sliding Innowacyjny system przesuwny
Gealan-Smoovio został opracowany specjalnie pod kątem zastosowania systemu
okuć odstawno-przesuwnych Roto Patio
Inowa. Jest on bardzo szczelny i komfortowy w obsłudze. Firma Walter Fensterbau
z Augsburga jest jedną z pierwszych pracujących na systemie Gealan-Smoovio.
Gdy w roku 2016 na targach Fensterbau Frontale po raz pierwszy zaprezentowaliśmy system
okuć Roto Patio Inowa, Gealan natychmiast rozpoznał zalety tego okucia”, wspomina Aleksander Vukovic, menadżer produktu systemy przesuwne. „Ponieważ Gealan chciał jak najszybciej
udostępnić tę nowość swoim klientom, prawie
natychmiast po targach rozpoczął pracę nad nowym odpowiednim systemem profili.
Szczelny jak okno rozwierno-uchylne
Przede wszystkim prostota obsługi i elementy
wysokiej jakości systemu Roto Patio Inowa od
razu przekonały cały zespół, wyjaśnia Andreas
Linke, menedżer produktu w firmie Gealan.

| Nie do przeoczenia przez przejeżdżających obok: nowa hala do produkcji okien z PVC firmy Walter Fensterbau
w Augsburgu (źródło: Davide Conti, architektura)
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Szczególnie cieszył fakt, ze system umożliwia
elastyczne rozmieszczenie dociskowych punktów ryglujących.

„Roto Patio Inowa zapewnia obwód ryglujący
z nieprzerwaną płaszczyzną uszczelnienia jak
w klasycznym okuciu
rozwierno-uchylnym.“
Wpływa to znacznie na poprawę szczelności,
w porównaniu ze zwykłymi systemami przesuwnymi, twierdzi specjalista i podsumowuje: „Okucie wpływa pozytywnie na izolację cieplną i akustyczną“.
Atrakcyjne rozwiązanie
Faktycznie Gealan-Smoovio zyskuje obecnie
dzięki dźwiękoszczelności oraz odporności na
wiatr i deszcz. Wiedzą o tym i doceniają to projektanci wieżowców, które powstają aktualnie
w wielu metropoliach na całym świecie, mówi
Markus Walter, prezes i jedyny udziałowiec firmy Walter Fensterbau. „Podczas naszych ‘dni
otwartych drzwi’ z okazji 325-lecia firmy, które
miały miejsce w tym roku w lutym osobiście
rozmawiałem z architektami i deweloperami.
Potwierdzili oni, że w przypadku zastosowania
systemów przesuwnych o ból głowy przyprawiają ich dwie kwestie: niedostateczna szczelność i podatność na błędy obsługi. Oba te problemy zostały wyeliminowane raz na zawsze
w naszym nowym systemie Economy, bazującym na Gealan-Smoovio i Roto Patio Inowa.”
Innowacje i doskonały design
Menadżer produkcji w firmie Gealan, Andreas
Linke, jest zdania, że w czasach, gdy bardzo ważny jest wygląd drzwi i okien przesuwnych, Roto
Patio Inowa jako okucie ukryte bardzo dobrze
wpasowuje się w oczekiwania rynku: „W naszym
nowym systemie chcemy wykorzystywać przede
wszystkim proste i wąskie profile. W związku
z tym byliśmy pod ogromnym wrażeniem, że
okucie odstawno-przesuwne Roto da się zamontować w takim nowoczesnym profilu.

Do produkcji o wysokiej rentowności
Nowy system docenia również Herbert Höß,
kierownik zakładu i prokurent w firmie Walter
Fensterbau: „Dążymy do osiągnięcia maksymalnej wydajności w naszej produkcji okien
z PVC. Roto Patio Inowa pasuje do tej koncepcji, ponieważ to okucie odznacza się prostym
i niezawodnym montażem.“ Herbert Höß wyjaśnia, dlaczego właśnie w przypadku produkcji systemu Economy tak bardzo zwraca uwagę na oszczędność czasu i sprawny montaż:
„chcemy stać się bardzo wydajnym dostawcą
drzwi przesuwnych, zaopatrującym dilerów
i producentów, którzy sami nie produkują takich elementów. Aby osiągnąć zamierzony cel,
staramy się realizować dostawy w krótkim
czasie, tak jak w przypadku okien rozwierno-uchylnych i oferować rozwiązania przesuwne
o znakomitej relacji jakości do ceny.”
Rozwój poprzez Economy
Werner Walter podkreśla, jak ambitnie podchodzi do postawionego celu: „Pracujemy pełną parą i chcemy pozyskiwać nowych klientów, niezawodnie i szybko dostarczając
systemy przesuwne z PVC w różnych rozmiarach, które są atrakcyjne pod względem funkcjonalności i ceny. Średniookresowo chcielibyśmy produkować i sprzedawać rocznie ok.
1.000 elementów z drewna i PVC. Roto Patio
Inowa jest ważnym elementem, i sprawdzamy
aktualnie, kiedy będzie możliwe zastosowanie
tego okucia również do drewna.”
Oszczędności serwisowe
Markus Walter optymistycznie patrzy na korzyści serwisowe, które daje nowa technologia
okuć. Dzięki intuicyjnym pozycjom klamki skutecznie wyeliminowano błędy obsługi, dzięki
czemu nowy system przesuwny można stosować nawet w obiektach użyteczności publicznej takich jak hotele lub domy opieki, twierdzi
doświadczony producent. „W dziale obsługi
klienta zatrudniamy kilku montażystów
i w ostatnich latach mieliśmy sporo problemów z zablokowanymi, źle obsługiwanymi
systemami PSK”, relacjonuje Markus Walter.
„To także jeden z powodów, dlaczego zarówno
my jak i nasi klienci cenią Economy. Z tym
systemem przesuwnym poradzi sobie każdy
użytkownik.

| Ramy można szybko i efektywnie obrobić przy użyciu
automatów do czyszczenia naroży.

| Między innymi ten zaczep Roto Patio Inowa eliminuje
późniejsze błędy obsługi.

| Rentowna produkcja w firmie Walter Fensterbau
z wykorzystaniem systemów przesuwnych Gealan-Smoovio

System jedyny w swoim rodzaju
System Gealon-Smoovio jest pod wieloma
względami wyjątkowo dobry, jak podsumowuje
Markus Walter. „To wspaniale, że firmy Roto
i Gealan podjęły tak ścisłą współpracę. Dzięki
temu powstał dopracowany pakiet, który w bardzo krótkim czasie mogliśmy wdrożyć do produkcji seryjnej.”
Bezkolizyjny start produkcji
Czy codzienna współpraca z Roto była równie
dobra? Herbert Höß uśmiecha się: „Z Roto
współpracujemy wprawdzie od niedawna, ale
jedno możemy powiedzieć: start produkcji Economy został przeprowadzony perfekcyjnie. Dane
przygotowane dla naszych urządzeń były wysokiej jakości, a serwis IT zawsze dostępny. Szkole-

nie w naszym zakładzie zostało dobrze przygotowane i zespół Roto przekazał naszym
pracownikom wiele cennych wskazówek.”
Mała głębokość profilu
Firma Walter Fensterbau docenia jeszcze jedna
cechę systemu: Gealan-Smoovio zaskakuje bardzo małą głębokością profilu. Pozwala to na stosowanie systemu w modernizacjach budynków
oraz na racjonalną obróbkę profilu ramy. „Mała
głębokość profilu skrzydła i ościeżnicy pozwala
nam na zgrzewanie od razu całej ościeżnicy
w całkowicie zautomatyzowanym centrum obróbczym”, potwierdza kierownik zakładu Herbert Höß.

Badanie RC 2 w przygotowaniu
Obecnie systemy odstawno-przesuwne Economy firmy Walter Fensterbau poddawane są
przygotowawczym badaniom na RC 2 w Międzynarodowym Centrum Technologicznym Roto
ITC. Wstępne testy zakończone zostały sukcesem, informuje Markus Walter. „Nie jest to dla
nas niespodzianką, ale cieszymy się, że wypadły
one tak dobrze, podobnie jak badania trwałości
systemów przesuwnych o szerokości 4 metrów.
Stanowi to dla nas potwierdzenie słuszności naszej decyzji o wejściu we współpracę z firmami
Gealan i Roto. Projekt ten zasługuje w naszej
ocenie na najwyższe noty.

& Więcej informacji na temat inteligentnych, ukrytych okuć do
bardzo szczelnych drzwi odstawno-przesuwnych na stronie
www.roto-frank.com/pl/roto-patio-inowa/

| Markus Walter,

| Aleksander Vukovic,

prezes i jedyny udzia-

menedżer produktu

łowiec firmy Walter

systemy przesuwne

Fensterbau

w Roto

Przejęcie obszaru działalności handlowej VBH

Nowe biuro Roto w Meksyku
 Wydarzenie W marcu 2019 roku Roto
otworzyło nowe biura w finansowej dzielnicy meksykańskiego miasta Puebla. Nowoczesny salon wystawowy uroczyście
otwarty przy udziale ponad 70 gości cieszy przede wszystkim Chrisa Dimou, prezesa i CEO Roto Frank of America.

wyjścia do rozbudowy dominującej pozycji Roto
w Meksyku i w Ameryce Środkowej. Sprawne
przejęcie VBH México zakończyło się sukcesem.“ W sumie 20 pracowników VBH współtworzy teraz zespół Roto Frank Mexico.

Długoterminowe zaangażowanie
Witając gości dr Eckhard Keil podkreślił strategiczne znaczenie oddziału: „Każdy, kto zna Roto,
wie, że w tej firmie, myśli się długofalowo.
Przed dziesięcioma laty powstała firma Roto
Frank Mexico, a przejęcie obszaru działalności

VBH wzmacnia nas strategicznie. Kierując się
potrzebami klientów w tym regionie Roto będzie bez wątpienia kontynuować w Meksyku
swoją ścieżkę sukcesu.“

„Nasz zespół ma za sobą intensywne i pracowite miesiące”, podkreślił w swojej mowie inauguracyjnej. „Dlatego tym bardziej cieszy
mnie, że postawione przez nas cele zrealizowaliśmy z nawiązką. Puebla to od dzisiaj punkt

| Nowy oddział Roto i VBH México w Puebla
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| Dzięki Roto Patio Fold firma Takacer stała się jakościowym liderem w produkcji harmonijkowych systemów przesuwnych w Algierii.

Takacer, Algieria

Sukces dzięki systemom przesuwnym Roto
 Sliding Algierska Groupe Ceralg spa jest
aktywna w branży budowlanej kraju od
1994 roku. Jedna z jej spółek-córek, Polycer
SARL, zajmuje się izolacją cieplną i akustyczną budynków. W 2010 roku niemal koniecznym stało się powołanie do życia kolejnej spółki-córki, Takacer Okna i Drzwi.
Firma ma swoją siedzibę w miejscowości Koléa,
26 km na południowy zachód od Algieru. Prezes
Chakib Zani mówi o powodach powstania firmy
Takacer: „Jeżeli drzwi i okna nie posiadają odpowiedniej izolacji, to tak, jakby budynek nie posiadał żadnej izolacji.”
W tym czasie przedsiębiorstwo ugruntowało
swoją pozycję przede wszystkim jako producent
systemów równolegle przesuwnych i harmonijkowych, i jest obecnie „liderem innowacji na rynku systemów przesuwnych w Algierii.” Prezes
z entuzjazmem opowiada o Roto Patio Fold
i o wdrożeniu do produkcji Roto Patio Alversa.
„W 2014 roku po raz pierwszy testowaliśmy okucie Roto Patio Fold i natychmiast poznaliśmy
jego wartość. Prosty montaż, stabilna, wysoka
jakość produktu, bardzo dobra ochrona antykorozyjna i niezawodność działania – to atrybuty,
których w tamtym czasie nie posiadały żadne
okucia popularne w Algierii.“
Lider jakości
dzięki Roto Patio Fold
Obecnie firma Takacer znana jest w Algierii jako
producent harmonijkowych systemów przesuwnych. W początkowej fazie stanowiły one jednak
nie lada wyzwanie dla montażystów. „Każdy błąd
podczas obróbki profili lub montażu okucia fatalnie odbijał się na działaniu całego systemu. Ale
Roto bardzo nas wspierało w procesie podnoszenia kwalifikacji pracowników.” Udostępnienie
przez naszego partnera szablonów wiertarskich
przyczyniło się do tego, że zespół zwiększył dokładność i tempo pracy.
Zorientowani na przyszłość
dzięki Roto Patio Alversa
„W kolejnych latach rozwoju naszej firmy pokusiliśmy się o wprowadzenie do produkcji syste-

mów równolegle przesuwnych wyposażonych
w Roto Patio Alversa | KS. I w tym przypadku
Roto pokazało nam, jak osiągnąć precyzję, niezbędną w procesie produkcyjnym. To dlatego
odnieśliśmy sukces także z tym systemem okuć.
Roto Patio Fold pozwala nam przede wszystkim
zaspokoić potrzeby klientów prywatnych w wysokim segmencie premium; Roto Patio Alversa
znajduje zastosowanie w obiektach wymagających dobrej jakości w korzystnej cenie. Deweloperzy, którzy budują drogie mieszkania to nasi
wierni klienci.”
Chakib Zani jest przekonany, że także w Algierii
przyszłością są systemy łączące kilka funkcji:

„Cztery warianty uniwersalnego systemu
okuć Roto Patio Alversa
gwarantują nam dobre
przygotowanie, a nasze
innowacyjne rozwiązania
napędzają rynek.“
Po wdrożeniu Roto Patio Alversa | KS firma Takacer planuje w następnych latach na targach
i konferencjach popularyzować także trzy inne
warianty systemu.
Roto Patio Inowa to doskonała szczelność
Na targach branżowych w Algierze w 2018 roku
firma Takacer jako pierwszy producent zaprezentowała bardzo szczelne systemy odstawno-przesuwne na bazie okucia Roto Patio Inowa. Chakib
Zani jest przekonany, że nowy system wyposażony w to okucie przyniesie kolejny przełom na
rynku. „Opinie od prywatnych klientów i inwestorów na targach były entuzjastyczne.”
Kształtowanie rynku
Spoglądając wstecz Chakib Zani zwraca uwagę
na przeszkody, które trzeba było pokonać
w ostatnich 10 latach działalności firmy. „Nie
było łatwo przebić się na młodym wówczas rynku okien z PVC z wysokiej jakości drzwiami har-

monijkowymi i Roto Patio Fold.” Obecnie firma
osiąga obroty na planowanym poziomie. „Takacer przy wsparciu takich firm jak Roto i Aluplast
wypracował technologiczną przewagę, która
umożliwia nam kształtowanie rynku. Aby to osiągnąć musieliśmy wiele zainwestować, między
innymi w nasz personel. Stworzyliśmy także specjalistyczny serwis montażowy, który zajmuje się
montażem i serwisem.”
Chakib Zani zapytany, czy systemy przesuwne
stosowane w Europie mają szanse w Algierii, odpowiada zdecydowanie twierdząco. Algierczycy
doceniają jakość europejskich produktów i chcą
je kupować. „Wszystkie stosowane przez nas
komponenty są wysokiej jakości. Nie widzę więc
przeszkód, aby osiągnąć taki stopień perfekcji
w produkcji naszych systemów przesuwnych,
jaki w Europie jest być może już obowiązującym
standardem. Chcemy w dalszym ciągu współpracować z Roto i Aluplastem i jesteśmy pewni,
że rok 2019 przyniesie firmie Takacer przełom.
Region dynamicznego wzrostu
Algieria w ocenie Davida Mayera, odpowiedzialnego w Roto za rynek afrykański, to jeden z najlepiej prosperujących rejonów na kontynencie
afrykańskim. Rząd Algierii dąży do rozwoju produkcji przemysłowej, aby w ten sposób tworzyć
więcej miejsc pracy poza sektorami związanymi
z wydobyciem ropy i gazu ziemnego, informuje
David Mayer. Szczególne nadzieje pokładane są
w budownictwie. Już otrzymało ono bardzo
mocny impuls w postaci państwowego programu inwestycyjnego o wartości 60 miliardów dolarów. Przewidywana jest m. in. budowa miliona
nowych mieszkań.
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Roto Inside ukazuje się
w 10 wersjach językowych:
angielskiej, francuskiej,
hiszpańskiej, niemieckiej,
polskiej, portugalskiej (Brazylia),
rosyjskiej, rumuńskiej,
węgierskiej i włoskiej.

