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Technologia okien i drzwi Roto. Informacje dla klientów i partnerów
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Rentowna produkcja dzięki kompatybilnym segmentom produktów

Korzyści klienta z rozwiązań systemowych

 System Powiązania produktów i rozwiązania systemowe to ważne elementy strategii Roto.
Dlatego też system okuć Roto NX stworzony
został w koncepcji całościowej platformy jako
wielosegmentowy system modułowy. Dzięki
temu producenci okien stosujący poprzednika
– system okuć Roto NT, mogą dzięki kompatybilności systemów przejść na nową generację
okuć.
Rentowny, bo kompatybilny
Koncepcja systemowa sięga jednak znacznie
dalej. Komponenty modułowego systemu
Roto NX stosowane są także w produkcji poszczególnych rozwiązań przesuwnych. Systemy dzięki swojej kompatybilności gwarantują
rentowność każdej produkcji okien. Więcej:
konstrukcja modułowa umożliwia producentom stolarki elastyczną realizację pomysłów,
przy jednoczesnym ograniczeniu liczby potrzebnych artykułów.
Także w palecie rozwiązań do drzwi Roto Door
przewija się strategia kompatybilności produktów: trzy grupy asortymentowe – zamki wielopunktowe, progi i zawiasy do drzwi są ze sobą
konsekwentnie powiązane.
Rentowny, bo o mniejszej liczbie elementów
Prosty i szybki montaż okuć na produkcji okien
idzie konsekwentnie w parze z redukcją liczby
artykułów.

Możliwość redukcji liczby artykułów w Roto NX
przyniosło zróżnicowane przeznaczenie tych samych elementów, np. jako prawe lub lewe – jak
wspornik rozwórki lub zawiasu dolnego czy prowadnica rozwórki. Innym przykładem jest odłączenie puszki zasuwnicy i zamka od listwy oraz
ich montaż bez użycia wkrętów w systemie
EasyMix. Dla klientów Roto przekłada się to
wszystko na redukcję kosztów magazynu i logistyki.
Przykładem optymalizacji w segmencie produktów Roto Sliding jest odstawno-przesuwny
system Roto Patio Inowa. We wszystkich elementach Inowa liczba koniecznych wkrętów
została zredukowana z sześciu do czterech.
Oznacza to, że montaż jednostki sterującej, zamknięcia środkowego i wózka odbywa się dziś
jeszcze szybciej.
Dzięki modułowej konstrukcji systemu Roto Patio Alversa możliwy jest montaż na jednej linii
produkcyjnej rozwiązania uchylno-przesuwnego
i trzech różnych rozwiązań równolegle przesuwnych. Trudno o bardziej rentowne rozwiązanie
produkcji drzwi przesuwnych.
Rentowny, bo niezawodny
Rentowność oznacza także niezawodność
i trwałość działania. Dlatego też Międzynarodowe Centrum Technologiczne (ITC) jako akredytowane centrum badawcze w Leinfelden bada
okucia Roto z bieżącej produkcji. Korzyść dla
producentów okien i drzwi: regularne badania

stoją na straży trwałej niezawodności działania
okuć w gotowych oknach.
Szybko, na czas, bez pomyłek
... a tym samym niezawodnie – tego oczekują
producenci stolarki od swojego dostawcy okuć.
I takie właśnie są dostawy z centrum logistycznego Roto w Leinfelden. Charakterystycznym
obszarem liczącego 25 000 m2 centrum logistycznego jest dział dynamicznej kompletacji
drobnych zamówień. Składowane są tu różne
wyroby gotowe w dużych ilościach, pozwalające
na terminową realizację zamówień, obejmujących dużo różnych artykułów. Bezzałogowe systemy przewozowe, automaty obsługujące regały
i nowoczesne rozwiązania transportowe odpowiadają za przemieszczanie palet i pojemników.
Wszystko to zapewnia perfekcyjne dopasowanie
logistyki do stale zmieniającego się sposobu zamawiania wielu klientów.
Maksymalne rezultaty w tandemie
Istotna jest także niezawodna współpraca okuć
i uszczelek. Wspólnie mają one bezpośredni
wpływ na funkcjonalność okien i drzwi. Stąd
własności obwodu okucia Roto i profili uszczelniających Deventer dobierane są w połączeniu
do indywidualnych wymogów produktowych
klientów. Także to zapewnia klientom Roto znaczny wzrost niezawodności.

ry mikrokrystalicznej powłoka gwarantuje
szczególnie dużą trwałość – potwierdzoną między innymi w badaniach na liczbę cykli dla
okuć rozwiernych i rozwierno-uchylnych zgodnie z normą DIN EN 13126 cz. 8. Powłoka ta
stosowana jest w miejscach szczególnie narażonych na zużycie, jak połączenia nitowe lub
sworzniowe czy elementy ślizgowe, i zapewnia
im ochronę przed korozją, daleko wykraczającą
poza wymogi norm.
Smart Home ready
Zawsze wiadomo, co się dzieje z oknem? Tak,
jeśli jest w nim Roto Com-Tec. Użytkownik dowiaduje się np. poprzez smartfon, czy okna są
otwarte, czy zamknięte, bo czujnik Roto Com-Tec rozpoznaje status okna i informuje o nim
przez powiadomienie z aplikacji.
Na Roto można polegać.
Roto zapewnia na całym świecie rozwiązania
do wszystkich sposobów otwierania i profili ze
wszystkich materiałów. Własności funkcjonalne
okuć potwierdzają certyfikaty. Powiązane ze
sobą kompatybilne systemy odznaczają się prostym montażem i dostarczają wielu korzyści
użytkowych. Technologia Okuć Roto zapewnia
tym samym swoim klientom kluczowe przewagi konkurencyjne do odniesienia sukcesu na
rynku.

Zdwojoną korzyść niesie także okucie rozwierno-uchylne z wyjątkową powłoką ochronną Roto Sil
Level 6. Dzięki innowacyjnej technologii struktu-
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Kilka pytań
Wyzwanie polega na tym, żeby niezależnie od sytuacji sprostać
naszym zobowiązaniom wobec klientów, partnerów i załogi oraz
by współpraca układała się dobrze. Obecna technologia umożliwia nam takie działanie.

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

Roto Inside: W dalszym ciągu pandemia koronawirusa trzyma w szachu życie gospodarcze całego świata. Jak radzi
sobie z tym Technologia Okien i Drzwi Roto?
Marcus Sander: W całej dywizji Technologii Okien i Drzwi, rozpoczynając od Chin, bardzo szybko zareagowaliśmy na tę sytuację i we wszystkich oddziałach objęliśmy działaniami ochronnymi naszych pracowników i partnerów handlowych, a także
zabezpieczyliśmy możliwość wykonywania pracy.
Błyskawiczna reakcja oznacza przede wszystkim wcześniejsze
przygotowanie, nakreślenie scenariuszy działania i ich implementację w organizacji, zanim wystąpi sytuacja awaryjna. W grupie
naszych firm możliwe jest to dzięki zintegrowanemu zarządzaniu
sytuacjami kryzysowymi. Dlatego w zaistniałej sytuacji mogliśmy
rzeczywiście działać szybko i w zorganizowany sposób. Obok jasno zdefiniowanych zasad zachowania, dostępu i higieny mowa
tu także o elastycznej organizacji pracy. Przykładowo od marca
praca w poszczególnych oddziałach na całym świecie odbywa
się w trybie split-office. Oznacza to podział wykonywania czynności poszczególnych pracowników lub zespołów między regularne
miejsce pracy i zadania zdalne.
W celu aktualnej oceny sytuacji dla naszej załogi i potencjalnego
wpływu na naszą działalność centralny sztab Technologii Okien
i Drzwi otrzymuje raport dzienny od wszystkich oddziałów Roto.

Jako firma średniej wielkości z dużym wyczuciem i po partnersku
współpracujemy z naszymi klientami i dostawcami. Dla naszych
klientów na całym świecie jesteśmy niezmiennie niezawodnym
partnerem. Także w nadchodzących miesiącach dowiedziemy
z zaangażowaniem naszej niezawodnej postawy partnerskiej.
Chciałbym skorzystać w tym miejscu z możliwości, by podziękować wszystkim pracownikom na całym świecie za rozważne działanie, wzajemny szacunek i odważną postawę. Jestem dumny
z profesjonalizmu i rozwagi, dzięki którym udawało nam się do tej
pory sprostać tej sytuacji. W taki sposób chcemy działać w dalszym ciągu. Wszyscy bez wyjątku potwierdzili swą szlachetną
postawę poprzez odpowiedzialne działanie w obliczu zaistniałych
okoliczności. To z pewnością wzmocni Technologię Okien i Drzwi
Roto jako firmę teraz i w przyszłości
Roto Inside: Czy w obliczu tej próby sił albo w jej następstwie wyłaniają się wnioski na przyszłość?
Marcus Sander: W rzeczy samej, jednak nie tylko w odniesieniu
do naszej firmy. Wszyscy nagle wyraźnie dostrzegamy potęgę
możliwości rozwiązań informatycznych i być może po raz pierwszy dociera do nas w pełni, jaki potencjał tkwi w tej technologii.
Także dlatego, że niespodziewanie zostaliśmy zmuszeni do pełnego wykorzystania technologii cyfrowej w pracy i posługiwania się
narzędziami do tej pory nie wykorzystywanymi.

Roto Inside: Czy mógłby Pan opisać mocną stronę firmy,
która także z pewnością uwidoczniłaby się na targach Fensterbau Frontale 2020?
Marcus Sander: Poza zespołem znakomitych fachowców
i wspaniałych ludzi, jak mogliśmy się w ostatnich tygodniach
przekonać, naszą zdecydowanie mocną stroną w zakresie produktów jest siła rozwiązań systemowych. Poszczególne grupy
produktowe są ze sobą powiązane i kompatybilne. Klienci Roto
mają u nas tym samym do dyspozycji rozwiązania dla wielu, jeśli
nie wszystkich, segmentów swojego asortymentu. Poza tym elementy okuć mają zastosowanie w wielu sposobach otwierania.
Tym samym wspieramy maksymalnie produkcję naszych klientów, zarówno na płaszczyźnie procesów, jak również pod względem rentowności.
Niniejsze wydanie naszego magazynu podkreśla te aspekty i ilustruje obszary planowane do wystawienia na targach Fensterbau
Frontale 2020. Wymienić tu należy nasz program okuć rozwierno-uczylnych Roto NX, zróżnicowane argumenty użytkowe systemów przesuwnych Roto Patio Inowa i Roto Patio Alversa, powiązanie grup produktowych w rozwiązaniach do drzwi,
kompetencje naszej firmy Deventer w zakresie uszczelek, a także
przystosowanie naszych rozwiązań do technologii smart home
i grupę produktów Roto Com-Tec.
Jestem przekonany, że nasi klienci i partnerzy dostają od nas
optymalne wsparcie w postaci rozwiązań i produktów. Czytelnikom dziękuję za zainteresowanie, jakim darzą nasz magazyn
i wszystkim nam życzę wiele zdrowia i siły. Bądźmy dobrej myśli.

Także w Roto nie ma odwrotu od od zwiększania zaangażowania
technologii informatycznej w docieranie do klientów z produktami. To dla nas bardzo interesujące i atrakcyjne zadanie, bo korzyść klienta ma u nas priorytet.

Teraz także do drzwi otwieranych na zewnątrz

Roto Solid C
 Door Producenci drzwi z aluminium mają
teraz do dyspozycji wyjątkowo atrakcyjne
rozwiązanie ukrytego zawiasu do wysokiej
jakości drzwi wejściowych do domów
i mieszkań w segmencie premium. Zawias
ten dostępny jest w dwóch wariantach: do
drzwi otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz. Producenci drzwi otrzymują na niego gwarancję niezawodności działania na
10 lat.
Rynkowy trend preferuje zdecydowanie nowoczesny design dużych drzwi z aluminium o prostych, minimalistycznych liniach. Ukryty zawias
do drzwi Roto Solid C znakomicie wpisuje się
w ten trend i dodatkowo spełnia rosnące wymogi w zakresie zwiększonych zabezpieczeń antywłamaniowych oraz trwałości. Zapewnia on
ciężkim drzwiom o masie nawet do 140 kg przyjemne, lekkie zamykanie i otwieranie do kąta
110°. Zawias ten wspiera także odporność antywłamaniową drzwi w klasie RC 2.

Do wielu profili
Roto Solid C może być stosowany w standardzie
w wielu profilach. Do drzwi otwieranych na zewnątrz potrzebny jest jedynie dodatkowy zestaw
mocujący i inny niż w drzwiach otwieranych do
wewnątrz moduł do regulacji w pionie. Zawias
do obydwu kierunków otwierania dostępny jest
w kolorach srebrnym i czarnym. Powłoka wszystkich elementów spełnia najwyższe wymogi w zakresie ochrony antykorozyjnej w klasie 5 zgodnie
z normą DIN EN 1670.
Bezobsługowy i łatwy w pielęgnacji
Ukryty mechanizm zawiasu Roto Solid C sprawia, że pielęgnacja aluminiowych drzwi jest wyjątkowo łatwa. Nieprzerwany obwód uszczelki
minimalizuje straty ciepła. Samosmarująca tuleja
zawiasu eliminuje potrzebę zabiegów konserwacyjnych. Trwałość działania ukrytego zawiasu
Roto Solid C w wariancie otwieranym na zewnątrz została przebadana zgodnie z normą DIN
EN 1191 i uzyskała wynik 200.000 cykli.

Informacje
na temat
ukrytego
zawiasu
&&^&lt
Informacje
na temat
ukrytego
zawiasu
Roto Roto
SolidSoC
lid Czdo
drzwi z aluminium
do drzwi
aluminium
www.roto-frank.com/de/roto-solid-c
www.roto-frank.com/pl/roto-solid-c

|| Zestaw mocujący

2|

|| Moduł do regulacji w pionie

Deventer: do okien o najlepszych parametrach

Indywidualne profile TPE
 Profile uszczelniające Współpraca okuć
i profili uszczelniających ma bezpośredni
wpływ na działanie okien i drzwi. W systemowym podejściu Roto okucia i profile
uszczelniające Deventer dobierane są do
określonych wymogów, stawianych konstrukcjom okiennym i drzwiowym.

Rozwiązanie stworzone przez Deventer to super-nowoczesna uszczelka, montowana zaciskowo na ramie skrzydła. Fabrycznie naniesiona taśma klejąca stabilizuje położenie profilu w roli
uszczelki przyszybowej i ościeżnicowej. Poza
tym część profilu ze spienionego TPE gwarantuje właściwy docisk i wymiar luzu.

Znakomitym przykładem są trzy ostatnie rozwiązania marki Deventer dla renomowanych producentów profili.

Liczne badania potwierdzają wysokie parametry
uszczelki opracowanej przez Deventer. System
okienny Kubus osiąga bardzo dobre wartości
szczelności na powietrze i zacinający deszcz
oraz na obciążenie wiatrem. Także znakomity
jest komfort obsługi okna.

Znakomita termoizolacja
do okien z aluminium
Ościeżnicowy profil uszczelniający SP 5961a został opracowany dla europejskiego systemodawcy profili aluminiowych. Ponieważ wykonany jest z TPE i posiada obszary spienione,
zapewnia znacznie lepsze własności termoizolacyjne niż profile uszczelniające z EPDM. Dla ułatwienia montażu bez konieczności dodatkowego środka smarującego stopa profilu otrzymała
specjalną warstwę „poślizgową”.
Dzięki indywidualnemu kształtowi uszczelki system okienny zyskał optymalną szczelność i duży
komfort obsługi. Zgrzewane naroża profilu zachowują trwale dobre przyleganie i własności
uszczelniające. Opcjonalnie Deventer dostarcza
zgrzane na wymiar, gotowe do zamontowania
ramki z profilu uszczelniającego.
Dla wielu producentów okien z aluminium i rosnącej liczby projektów budowlanych duże znaczenie ma fakt, że profile TPE Deventer w pełni
nadają się do recyclingu. Potwierdza to certyfikat „Cradle to Cradle”.
Nowoczesna uszczelka
do innowacyjnego systemu
Standardowe uszczelki często nie są w stanie
spełnić specjalnych wymogów klientów. Wysoko postawił poprzeczkę w zakresie szczelności
producent profili, Gealan, opracowując system
Kubus. W trakcie prac rozwojowych świadomie
zrezygnowano z uszczelki na ościeżnicy. Jednocześnie sformułowano postulat integracji różnych funkcji uszczelek przyszybowej i ościeżnicowej w jednym profilu uszczelniającym.
Ponieważ koncepcja szklenia w tym systemie
obywa się bez klasycznych listew przyszybowych, konieczne stało się, żeby możliwe było po
osadzeniu szyby w skrzydle stabilne założenie
uszczelki. Szybko się okazało, że ten ambitny
zamysł wymagał wiedzy i doświadczeń eksperta
w dziedzinie profili uszczelniających.

|| Estetyczne i niezawodne w oknach
z aluminium: Profil uszczelniający

Znaczną tolerancję zapewnia duża pusta komora profilu. Spieniona część uszczelki w tej komorze optymalizuje własności termoizolacyjne. Zaprojektowane punkty zgięcia minimalizują opór
podczas zamykania okna, które domyka się bardzo lekko. Korzystne dla rentownej produkcji
tego obwodu uszczelnienia oraz dla szybkiego
montażu uszczelki jest dobre ukształtowanie naroży profilu uszczelniającego Deventer SP 7447 K
przy użyciu specjalnie dopasowanych nożyc.
Dopasowany system uszczelniający do
okien z profili drewniano-aluminiowych
Koncepcję nowego okna Gutmann Mira Contur
CTS wspierają różne profile uszczelniające Deventer. Uszczelka środkowa i ościeżnicowa
S 7758 stosowana jest jako profil uszczelniający
w obydwu poziomach uszczelnienia, a to pozwala na zmniejszenie magazynu. Zakończenie
ruchomego słupka VES 3-1210 do uszczelnienia
połączenia między skrzydłem i ościeżnicą zapewnia lepszą szczelność i ochronę antykorozyjną. Do ułożenia szyby wykorzystywana jest wewnętrzna uszczelka przyszybowa o łatwym
zastosowaniu i pozycjonowaniu pod kątem prostym „czołowo” (S 7634). Zewnętrzna uszczelka
przyszybowa z silikonu z częścią uszczelniającą
o strukturze spienionej (DS 7354) odznacza się
najwyższą odpornością na czynniki środowiska.
Pomiędzy osłonę z aluminium i ościeżnicę zakładany jest profil uszczelniający S 7604 G ze stopą
powlekaną warstwą poślizgową dla ułatwienia
montażu i pewnego pozycjonowania we wrębie.
Profil uszczelniający S 7702 przeciwdziała dostawaniu się wilgoci w obszarze połączenia z parapetem. Jest on stabilnie mocowany na zacisk.

ościeżnicowy Deventer TPE SP 5961a
z obszarem o strukturze spienionej
o znakomitych parametrach termoizolacyjnych 


Zdjęcie: Deventer Profile GmbH

Elastyczność dzięki profilom uszczelniającym z TPE
Profile z TPE w oknach rozwierno-uchylnych idealnie spełniają wiele różnych wymogów w zakresie designu i komfortu obsługi. W porównaniu z profilami uszczelniającymi z elastomerów
mają one wiele zalet:
§§ Dzięki możliwości modyfikowania surowców profile z TPE mogą być precyzyjnie dopasowane do określonego przeznaczenia.
§§ Ze zdolności tworzyw TPE do łączenia się ze sobą, a także z innymi odpowiednimi polimerami wynika wiele możliwości zastosowań w koekstruzji, jak np. połączenia twardo-miękkie.
§§ Poza tym profile z TPE zapewniają producentom okien dużą elastyczność w zakresie doboru
kolorów – odpowiednio do wybarwienia produktu. Różne kolory uszczelek dopełniają kolorystycznie zabarwienie profili skrzydeł i ościeżnic. Możliwe są nawet przezroczyste tworzywa TPE.

wpływają na polepszenie komfortu obsługi
okna. Miękka krawędź podstawy profilu
uszczelniającego i jego twardy grzbiet ułatwiają montaż. Do stworzenia optymalnego
naroża Deventer dostarcza odpowiednie narzędzia. Uszczelka przyszybowa dopasowana
jest pod względem koloru do uszczelki środkowej i ościeżnicowej z TPE.

& Deventer – profile uszczelniające do okien i drzwi

Krawędź uszczelniająca uszczelki środkowej
i ościeżnicowej została dopasowana pod względem kształtu do sytuacji montażowej. Cienkie
ścianki i minimalny opór podczas zamykania

www.deventer.pl

Grupa Deventer
Od roku 2016 Deventer wraz z fabrykami
w Niemczech, w Holandii, w Polsce
i w Rosji wchodzi w skład Grupy Roto
jako członek dywizji Technologii Okien
i Drzwi. Poza szerokim asortymentem
konstrukcji standardowych Deventer ma
w programie ponad 4.000 produktów,
opracowywanych odpowiednio do wymogów klientów i rynku. Firma cieszy
się renomą specjalisty w dziedzinie wysokiej jakości profili uszczelniających
z TPE i silikonu. W narożach są one docinane, klejone lub zgrzewane, co gwarantuje ich bardzo dobre dopasowanie.
Deventer dysponuje na stanie magazynów ponad 500 różnymi artykułami, dostarczanymi w ilości od jednego kartonu.
Trzy do czterech milionów metrów bieżących profili uszczelniających w magazynach firmy to gwarancja szybkiej dostępności produktów.

|| Profil uszczelniający SP 7447 K z fabrycznie nałożoną taśmą klejącą pozycjonuje się

|| Doskonała współpraca: sześć profili Deventer wspiera szczelność, komfort obsługi

stabilnie jako uszczelka ościeżnicowa lub przyszybowa. Duża komora uszczelki zapew-

i design nowego okna Gutmann „Mira Contur CTS”.

nia wystarczającą tolerancję.

Zdjęcie: Gutmann Bausysteme GmbH

Zdjęcie: Gealan Fenster-Systeme GmbH
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Roto NX: zawsze trafny wybór

Przyszłość zaczyna się teraz
 Nowość w Roto Wielkoformatowe, ciężkie skrzydła okienne o dużej izolacyjności cieplnej, kształty nietypowe, odporność na ekstremalne warunki pogodowe, rosnąca potrzeba
bezpieczeństwa lub prosta w obsłudze automatyzacja domu – Roto NX ułatwia maksymalnie rentowną produkcję okien i ich indywidualne dopasowanie do potrzeb klientów.

Mistrz w swojej kategorii: nowa rolka V
W przeciwieństwie do innych dostępnych na
rynku rozwiązań element okucia o decydującym
znaczeniu dla szczelności i odporności na włamanie nie otrzymał w Roto postaci kręcącej się
rolki. Głównym celem nowej rolki ryglującej V
w systemie Roto NX jest uzyskanie jak najwyższej odporności antywłamaniowej. Osiąga ją
dzięki świadomie niewielkiej „ruchliwości”, równomiernemu przyleganiu dużą powierzchnią do
listwy okucia i płaskiemu przesuwaniu na niej.
Szczelność i bezpieczeństwo na lata
Regulacja w pionie i docisku odbywa się jednocześnie. Precyzyjna regulacja w pionie możliwa
jest dzięki gwintowi drobnozwojowemu. Rolka
ryglująca V z powłoką nowej generacji Roto Sil
Level 6 o wysokiej odporności antykorozyjnej
zakotwicza się w zaczepie antywyważeniowym.
Skrzydło dociskane jest przy tym poprzez
uszczelkę do ościeżnicy zapewniając tym samym duży i równomierny docisk. Strona zawiasowa wspiera to działanie, dzięki czemu okna
nawet przy utrzymującym się wietrze pozostają
szczelne na trwałe. W wyniku stabilnego zako-
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twiczenia rolki ryglującej V w zaczepie antywyważeniowym każda próba włamania napotyka na
niezawodny opór okucia zgodnie z klasą odporności okna. Dzięki temu oraz dzięki jej masywnej
budowie możliwe jest uzyskanie wysokiego poziomu odporności na włamanie.
Z tolerancją luzu wrębowego
Rolka ryglująca V wspiera szybszy montaż okna,
gdyż potrafi ona kompensować różnice luzu wrębowego bez konieczności regulacji. Zaleta: także
w trudniejszych sytuacjach technicznych montaż
okien odbywa się bardzo sprawnie. Dodatkowym
źródłem oszczędności czasu jest możliwość korzystania podczas regulacji ze standardowego
klucza imbusowego 4 mm zamiast lub obok dotychczasowego klucza specjalnego. Zwykły klucz
imbusowy jest podstawowym narzędziem każdego montażysty do regulacji wielu innych elementów okucia, takich jak wspornik zawiasu dolnego
lub ramię rozwórki. Klucz imbusowy jest także
stosowany do regulacji rolek ryglujących P i E.

|| Ramię i wspornik rozwórki Roto NX

|| Zaczep antywyważeniowy Roto NX TiltSafe

Format niemal bez ograniczeń – gotowy na smart home

Zabezpieczenie TiltSafe w uchylonym oknie

Strona zawiasowa T o nośności 150 kg jest
przewidziana do wielkoformatowych ciężkich
okien drewnianych z dowolnym pakietem szybowym. Wysokość skrzydła na wrębie do
2.800 mm pozwala na realizację drzwi balkonowych w niemal każdym formacie. Wsporniki
rozwórki i zawiasu dolnego gwarantują podwyższoną stabilność okucia na wyrywanie
i siły skręcające. Funkcja mikrowentylacji jest
w standardzie zintegrowana w ramieniu rozwórki.

TiltSafe współpracuje ze stronami zawiasowymi Roto NX P 130 i P 150 do PVC oraz T 150
do drewna. Dzięki standardowym elementom
na skrzydle możliwe jest wykonanie okien TiltSafe na linii do produkcji okien typowych.

Smart Home ready
Mocowanie ukrytego napędu uchylająco-ryglującego Roto E-Tec Drive w oknach
TiltSafe i jego podłączenie z systemem inteligentnego domu jest bardzo proste.

Wietrzenie z zabezpieczeniem
Certyfikowaną odporność na włamanie TiltSafe w klasie RC 2 gwarantują trzy zaczepy
antywyważeniowe Roto NX do wietrzenia
w pozycji uchylnej w połączeniu z rolkami ryglującymi V, klamką zamykaną na klucz i płytką przeciwrozwierceniową, zabezpieczającą
puszkę zasuwnicy od zewnątrz. Ustawienie
skrzydła w pozycji uchylnej na 65 mm zapewnia dużą wymianę powietrza.
Dzięki współpracy nowej rolki ryglującej V
i zaczepów ze stali hartowanej zaryglowane
okno przechodzi pomyślnie testy w klasie RC
3. Przewodowe czujniki, kontrolujące zamknięcie okna są uzupełnieniem ochrony antywłamaniowej.

Dodatkowo napęd połączyć można z czujnikami Roto Com-Tec Comfort i Comfort S.
Identyfikują one pozycję skrzydła okiennego jako „TiltSafe”, dzięki czemu w tej zabezpieczonej pozycji uchylnej mimo otwarcia okna nie dojdzie do uruchomienia
alarmu.

W dobrym stylu
Strona zawiasowa T prezentuje pełne spektrum swoich możliwości także w renowacjach
starego budownictwa, gdyż umożliwia realizację okien łukowych i skośnych. Te ostatnie wyposażone są we wspornik rozwórki z regulacją
w poziomie.
Wytrzymały na obciążenie
Strona zawiasowa Power Hinge ze zintegrowanym stabilizatorem uchyłu do luzu o głębokości 30 mm przeznaczona jest do skrzydeł rozwierno-uchylnych o masie do 200 kg
i rozwiernych do 300 kg.
Szybki montaż
Zasuwnica środkowa plus posiada jednoelementowe cięgno współbieżne z dźwignią.
Umożliwia to jednolite rozmieszczenie zacze-

pów na skrzydle czynnym i biernym, dzięki
czemu do ich okuwania potrzebny jest tylko
jeden szablon. Zasuwnica środkowa Plus
dostarczana jest z dźwignią w pozycji otwartej – ok. 180°, co przyspiesza docinanie i
montaż skrzydła.
Do okien inteligentnego domu
Czujnik Roto Com-Tec z komfortowym zasilaniem bezprzewodowym – na baterie – informuje o stanie okna poprzez aplikację na
smartfonie lub tablecie. Jako całkowicie
ukryty może zostać w prosty sposób i bez
szablonu założony i przykręcony bezpośrednio na narożniku niemal we wszystkich jedno- i dwuskrzydłowych oknach z drewna
i PVC.
Przekaz sygnału odbywa się na podstawie
niezależnego protokołu EnOcean. Kodowany
przesył danych oraz długa żywotność baterii
zapewniają bezpieczeństwo i trwałość trzech
wariantów czujnika: Basic, Comfort i Comfort S. Można podłączyć je do istniejących
systemów Smart Home.
Producenci okien mają możliwość montażu
i sprawdzenia działania czujnika Com-Tec
przy użyciu jednostki kontrolnej Control Unit
bezpośrednio na linii produkcyjnej. Automatyczny algorytm kalibrujący gwarantuje
szybkie uruchomienie.

Niezależnie od sterowania elektrycznego
własności antywyważeniowe okna TiltSafe
w klasie RC 2 są w pełni zachowane.

Niewidoczny
TiltSafe Designo łączy antywyważeniowe elementy okuć modułowego systemu Roto NX
z wizualnymi walorami całkowicie ukrytego
okucia Roto NT Designo. Rezultat to ukryta
strona zawiasowa z elementami ochrony antywłamaniowej uchylonego okna w klasie
RC 2.

Film

&   Rentowne, bezpieczne, komfortowe, o atrakcyjnym de-
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HeKa Herzog GmbH, Niemcy

Na topie z Roto NX
 PVC Zawsze w poszukiwaniu nowych
i lepszych rozwiązań. Tak można w skrócie
opisać strategię Grupy HeKa. Nowy projekt
z wieloletnim partnerem, firmą Roto: wprowadzenie na rynek Roto NX TiltSafe, bezpiecznego wietrzenia w pozycji uchylnej
w klasie RC 2.
W firmie HeKa rozwiązanie to nosi nazwę KippSi
i promowane jest zarówno w segmencie nowych okien z okuciem Roto NX, jak i jako dodatkowa funkcja do dozbrojenia w trakcie eksploatacji okna. Firma HeKa współpracuje z Roto już
od 40 lat. Ważnym kamieniem milowym tego
bardzo „dynamicznego” partnerstwa stało się w
lipcu 2019 r. wdrożenie systemu okuć rozwierno-uchylnych Roto NX. Hans-Dieter Herzog,
udziałowiec i prezes firmy, osobiście nadzorował
proces wdrożenia i podsumowuje go wyrażeniem „absolutnie bez zakłóceń”.
Produkcja z Roto NX
Roto NX z perspektywy Hansa-Dietera Herzoga
to szczególnie innowacyjny system okuć rozwierno-uchylnych. „Automatyzacja produkcji,
prosty montaż, duża nośność, komfort obsługi
i niezawodność działania oraz „dobrze dobrane
walory” są mocnymi stronami nowego systemu”, uzasadnia dyrektor handlowy HeKa, Andreas Heilig. „Stosujemy Roto NX już od miesięcy i czujemy się dobrze przygotowani na
wyzwania przyszłości.”
Nadchodzą innowacje
Przejście na nowy system okuć w fabrykach HeKa
w Graben-Neudorf i w Löbnitz odbyło się równocześnie. W obydwu zakładach powiodło się ono
znakomicie. Według Hansa-Dietera Herzoga ujednolicona strona zawiasowa P o dużej nośności
i o atrakcyjnym wyglądzie dostarcza wielu
wszechstronnych argumentów. Także mechaniczny zatrzask balkonowy, blokada błędnego położenia klamki do automatycznego przykręcania i zasuwnica KSR z programu Roto NX zostały dobrze
przyjęte na liniach produkcyjnych firmy HeKa.
Dodatkową korzyść stanowi większy komfort
dla użytkowników okien. W ocenie Hansa-Dietera Herzoga wyjątkowo lekkie działanie okucia
podczas ryglowania dzięki stopniowemu dociąganiu skrzydła oraz mikrowentylacja w standardzie dla poprawy klimatu pomieszczeń są dla
użytkowników okien atrakcyjnymi i odczuwalnymi zaletami. Przekonującą korzyścią, a tym samym argumentem sprzedażowym jest innowacja w postaci funkcji TiltSafe jako
zabezpieczenie antywyważeniowe w klasie RC 2
w oknach uchylonych na 65 mm.

|| Sprawdzony na szkoleniach Akademii HeKa dla specjalistów: zestaw poglądowy Roto NX

Poczucie bezpieczeństwa dzięki KippSi
„Nasze okna wyposażone w rygle KippSi oferują
wymierną dodatkową korzyść w zakresie ochrony antywłamaniowej i dają klientom pewność,
że nie muszą się martwić o bezpieczeństwo ani
nocą, ani pod nieobecność w domu, gdy okna
zostały uchylone”, z zadowoleniem wyjaśnia dyrektor handlowy HeKa, Andreas Heilig. W Graben-Neudorf rozwiązanie KippSi prezentowane
jest w oknach na ekspozycji oraz na poręcznych
narożnikach. Nowoczesne ryglowanie jest także
omówione w prospekcie HeKa. Podczas gdy
handlowcy i zespół salonu firmowego przybliżają klientom korzyści zabezpieczonego uchyłu,

HeKa inwestuje w reklamę zmierzającą do popularyzacji KippSi. Pracownicy partnerów handlowych również w roku 2020 zostaną przeszkoleni w „Akademii HeKa” w zakresie
oferowania rynkowi przy użyciu własnego oprogramowania oraz materiałów marketingowych
ekskluzywnej i jednocześnie kompleksowej
oferty. Nowe rozwiązania takie jak KippSi odgrywają przy tym ważną rolę, o czym jest przewww.heka.de
konany Andreas Heilig.

60-lecie firmy HeKa Herzog GmbH
Najlepsze perspektywy w jubileuszowym roku
Założoną w roku 1960 firmą rodzinną
HeKa kieruje dziś Hans-Dieter Herzog
wraz z siostrą, Mariettą Heil. W zakładach
w Graben-Neudorf i w Löbnitz produkowane są okna, drzwi wejściowe, drzwi
przesuwne i rolety z PVC i aluminium.
Obecnie ta średniej wielkości firma zatrudnia ok. 250 pracowników.
„Nasz założycielski zakład w Graben-Neudorf znajduje się na styku trzech krajów”, wyjaśnia dyrektor handlowy, Andreas Heilig. „Dlatego w pełnym znaczeniu
tego słowa postrzegamy się jako europejską firmę.” Udział eksportu w HeKa stale
rośnie. Na wszystkich polach działalności
poza granicami Niemiec HeKa korzysta
także z międzynarodowej aktywności
swojego partnera – firmy Roto. „Ogromna
wiedza Roto w zakresie produktowej specyfiki na różnych rynkach pomaga nam
w doborze odpowiednich i sprawdzonych
pod względem technicznym, opłacalnych
rozwiązań.”
Pełen serwis produkcyjny
i rozwojowy
W pracach rozwojowych nad nowymi
produktami HeKa zleca badania stolarki
w akredytowanym Centrum Badawczym
Roto ITC w Leinfelden-Echterdingen.
HeKa korzysta regularnie z usług doradczych Roto Lean w celu optymalizacji własnych procesów produkcyjnych. „Roto
oferuje prawdziwe korzyści poprzez indywidualne doradztwo w zakresie optymalizacji produkcji, a także przez udostępnianie ekspertów w ramach wspólnych
szkoleń i konferencji handlowych” – podkreśla prezes firmy, Hans-Dieter Herzog.

|| Partnerstwo z certyfikatem: prezes firmy HeKa Hans-Dieter Herzog, kierownik produkcji firmy HeKa Necmettin Kara, dyrektor handlowy firmy HeKa Andreas Heilig
oraz manager ds. kluczowych klientów Roto Uli Teubner (z lewej)
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|| Prezentacja ryglowania KippSi przy użyciu narożnika

KNS Śląska Fabryka Okien z nową technologią okuć

„Z okuciami Roto NX tworzymy okna Premium Quality”
 Roto NX KNS Śląska Fabryka Okien, jako jedna z pierwszych firm w Polsce, wdrożyła nowy system okuć rozwierno-uchylnych
Roto NX. Rozwiązanie łączy zalety sprawdzonego w milionach okien systemu Roto NT z nowymi technologiami. Dzięki nim powstają
wielkoformatowe i bezpieczna okna Premium, spełniające wymagania nowoczesnej architektury. O szczegółach wdrożenia szybkiej
i efektywnej produkcji opowiada Andrzej Woźniczka, dyrektor handlowy w KNS Śląska Fabryka Okien.
|| KNS Śląska Fabryka Okien dostarcza wysokiej jakości
okna Premium do odbiorców w całej Europie

|| Wdrożenie Roto NX przebiegło bezproblemowo. Specjalista Roto Lean przez cały czas był dostępny i pozostawał
w stałym kontakcie z technologami KNS. Przedstawiciele
Roto odwiedzali fabrykę KNS, by na miejscu wspierać
proces przestawienia.

Od początku istnienia główną ideą i misją
Śląskiej Fabryki Okien KNS było tworzenie najwyższej jakości okien i drzwi z PVC. Nie byłoby
to możliwe bez wykorzystania najnowocześniejszych komponentów – w tym systemów okuciowych Roto. „W produkcji okien poprzeczkę
stawiamy wysoko i nie boimy się wyzwań. Sięgamy po najnowocześniejsze dostępne rozwiązania. Innowacje, takie jak nowy system okuć
Roto NX, pozwalają nam tworzyć jeszcze lepsze
okna klasy Premium” – mówi Andrzej
Woźniczka.
Okna energoooszczędne i duże
Dyrektor handlowy KNS podkreśla „Roto stworzyło najnowocześniejszą technologię dostępną
obecnie na polskim rynku. To okucie na miarę
XXI wieku, stabilne i bezpieczne. Wzmocnione
zawiasy okienne, wzmocnione okucia obwiedniowe – to tylko część atutów, które przekładają
się na większe możliwości projektowania okien
o dużych wymiarach, z potrójnymi szybami zespolonymi. Końcowym efektem jest zadowolenie naszych klientów z wysokiej jakości stolarki,

spełniającej nowe oczekiwania w zakresie designu i energooszczędności. Dlatego przestawienie produkcji na Roto NX było naturalną konsekwencją naszych założeń i misji firmy".
Liczy się wygoda...
„W naszych oknach, które trafiają w dużym
stopniu do odbiorców na zagranicznych rynkach
okucia muszą być niezawodne. A przy tym proste w montażu i obsłudze. Tak, by klient bez ryzyka mógł cieszyć się pełną wygodą podczas
codziennego użytkowania. W przypadku Roto
NX solidne stalowe elementy umożliwiają tworzenie okien o wadze 130 kg już w standaradzie,
a maksymalna możliwa masa skrzydła to 150
kg. Jednocześnie dzięki specjalnym kształtom
i idealnemu dopasowaniu bardzo lekko działają.
Nawet osoby starsze czy dzieci, nie mają najmniejszych problemów z otwieraniem dużych
i ciężkich skrzydeł" – dodaje Andrzej Woźniczka.
... i bezpieczeństwo
KNS wykorzystuje cały asortyment okuć
Roto NX łącznie z innowacyjną funkcją TiltSafe.

„Okno antywłamaniowe w klasie RC2, nawet
w pozycji uchylonego skrzydła, jest na rynku
całkowitą nowością. Klientom oferujemy wyjątkowe okno z opcją wietrzenia, zachowując jego
odporność na wyważenie. To unikatowe połączenie komfortu i bezpieczeństwa" – mówi dyrektor handlowy KNS.
Idealnie dopasowany zatrzask balkonowy
Zdaniem KNS na uwagę zasługuje nowy zatrzask balkonowy w Roto NX. Idealnie dopasowany i całkowicie regulowany.
„Ta sprężyna nigdy się nie wyrabia!” – mówi
Andrzej Woźniczka i dodaje: „Opinie od pracowników i fachowców, którzy montują stolarkę
otworową na Roto NX są bardzo pozytywne.
Technologowie doceniają ułatwienia w procesie
okuwania. Natomiast montażyści cieszą się, bo
wstawiają okno do muru i nie muszą już nic
ustawiać. Okno pracuje bez najmniejszych
zarzutów”.

Fachowe wsparcie
Dyrektor handlowy KNS odniósł się także do
procesu przechodzenia na nowy system. „Podczas wdrożenia Roto NX, wsparcie Roto było
bardzo duże i wszystko poszło sprawnie.
Dla KNS partnerstwo z firmą Roto jest bardzo
ważne. Cieszymy, że mamy tak profesjonalnego
partnera – markę, która nas wspiera pod względem technologii i działań marketingowych. Jesteśmy dumni, że wspólnie z Roto możemy
tworzyć najlepsze okna Premium.

|| Andrzej Woźniczka,
dyrektor handlowy
w KNS Śląska Fabryka
Okien

Roto i CAL wspólnie dla energooszczędności

Pierwszy polski próg z certyfikatem budownictwa pasywnego
 Ciepły próg Roto wraz z producentem
drzwi, firmą CAL, stworzyło nowy niski
próg mrozoodporny. To pierwsza na rynku
konstrukcja, eliminująca powstawanie temperatury rosy na progu. Rozwiązanie uzyskało Certyfikat Budownictwa Pasywnego.
W skład konstrukcji wchodzi ciepły próg Roto
Eifel, okapnik, uszczelka listwowa oraz zmodyfikowana Termiczna Ochrona Podproża (TOP®).
To opatentowany przez CAL system montażu
służący przerwaniu mostków termicznych poniżej poziomu posadzki. Nowy próg nie przepuszcza wody i nie przemarza. Ma zaledwie
20 mm wysokości. Zapewnia stabilniejsze osadzenie drzwi, a dzięki dosko-nałej szczelności
zmniejsza zużycie energii. Działa zimą, ale też
latem – zapobiega przenikaniu ciepła do wewnątrz i ogranicza koszty klimatyzacji.
O współpracy z Roto mówi Czesław Suski,
dyrektor handlowy CAL: „Podczas certyfikacji
drzwi CAL z TOP® w Passive House Institut

Darmstadt okazało się, że próg jest elementem
krytycznym, który musi spełnić rygorystyczne
założenia cieplne dla klimatu umiarkowanego.
Obliczeniowa temperatura na wewnętrznej części progu wynosiła: 7,2 st. C, czyli ponad 2 st. C
poniżej temperatury punktu rosy. Poprosiliśmy
Roto o zaprojektowanie we współpracy z nami
nowego rozwiązania, które wyeliminuje tę niedogodność. Efektem są drzwi CAL ze zmodyfikowaną Termiczną Osłoną Podproża na bazie
ciepłego progu Roto. To prawdopodobnie jedyne drzwi zewnętrzne w międzynarodowej bazie
w Darmstadt, które dzięki współpracy CAL
i Roto spełniają wymogi certyfikatu”.
Pierwsze polskie drzwi będące Certyfikowanym
Elementem Budownictwa Pasywnego prezentowano na targach Budma 2020. „Środowisko
projektantów i wykonawców budownictwa pasywnego było pod wrażeniem tak dopracowanego produktu" – dodaje Czesław Suski.
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Drzwi Smart-Slide
z prestiżową nagrodą

Złoty Medal
Budma 2020
 Nagroda System przesuwny aluplast
Smart-Slide został uhonorowany Złotym
Medalem Targów Budma 2020. Drzwi
z okuciem Roto Patio Inowa uznano za ciekawą alternatywę rynkową i doskonałe
uzupełnienie segmentu drzwi tarasowych.
Doceniono zarówno wysoką szczelność,
jak i wygodną obsługę nawet bardzo dużych skrzydeł.
Doceniona konstrukcja aluplast Smart-Slide
z okuciem Roto Patio Inowa to nowe rozwiązanie w segmencie drzwi tarasowych. Zaprojektowano je z uwzględnieniem najbardziej aktualnych potrzeb energooszczędnego budownictwa
mieszkaniowego, ale również obiektów użyteczności publicznej, gdzie łatwa obsługa i niezawodność należą do najbardziej pożądanych cech.
System Smart-Slide wyróżnia intuicyjne i lekkie
działanie, niewymagające od użytkowników wysiłku. Przemyślana kombinacja rozwiązań technicznych sprawia, że drzwi osiągają wysokie parametry szczelności: przepuszczalności
powietrza, wytrzymałości na napór wiatru i
wodoszczelności,
Okucie Roto Patio Inowa zostało też laureatem
programu Innowacyjne Rozwiązania Branży Stolarki. Kapituła doceniła modny design i nowatorski charakter systemu przesuwnego, łączący
komfort termiczny i akustyczny z bezpieczeństwem antywyważeniowym.

Ciepło, cicho, komfortowo… i w dobrej cenie

Dlaczego klienci wybierają Roto Patio Inowa?
 Sliding Intuicyjna obsługa, obniżony
próg, możliwość konstruowania dużych
i ciężkich skrzydeł, a następnie ich lekkiego
przesuwania – to najważniejsze atuty systemu przesuwnego Roto Patio Inowa. Unikatowe rozwiązanie cieszy się coraz większym uznaniem w Polsce i na świecie.
Producenci okien cenią je za niezawodność
i ułatwienia produkcyjne. Użytkownicy za
wygodę i komfort codziennego życia, doskonałe parametry szczelności i atrakcyjną
cenę.
Rozwój technologii okuć i pojawienie się innowacyjnych rozwiązań sprawia, że systemy przesuwne to najszybciej rozwijający się segment
rynku stolarki. Dynamikę potwierdzają kolejni
producenci wprowadzający do oferty innowacyjne rozwiązanie przesuwne Roto Patio Inowa.
Drzwi z systemem Inowa w profilu aluplast pod
nazwą Smart-Slide oraz w profilu Gealan pod
nazwą Smoovio prezentowane były przez wystawców podczas targów BUDMA w lutym
2020 r. w Poznaniu. Producentów zapytaliśmy

o największe atuty rozwiązania. Co zachwyca
nabywców ostatecznych i na co zwracają uwagę podczas zakupu?
Plastixal: wysoka estetyka drzwi w połączeniu z funkcjonalnością...
Marek Pawłowski, brand manager w firmie Plastixal mówi: „Podczas targów Budma 2020 po
raz pierwszy pokazaliśmy drzwi przesuwne
Smoovio w systemie tarasowym, z okuciami
Roto Patio Inowa. Podobnie jak inne nasze nowości system cieszył się dużym zainteresowaniem. Produkt jest stosunkowo nowy, ale wielu
klientów już słyszało o tej świetnej alternatywie
dla systemów podnoszono-przesuwnych HST.
Teraz mieli okazję, by zobaczyć to rozwiązanie
na żywo. Pozytywne wrażenia były dodatkowo
spotęgowane zastosowaniem w skrzydłach
drzwi szyby grzewczej. Jej efektywne działanie
rozwiało wątpliwości niejednego sceptyka".
Jak dodaje Marek Pawłowski: „Odwiedzający
stoisko Plastixal byli zaskoczeni zarówno nowoczesną estetyką wykonania drzwi o wąskich
profilach, jak i parametrami funkcjonalnymi.
Wrażenie robiła wygoda ich użytkowania. Podobnie jak klienci, którzy jeszcze przed targami
zdążyli już zakupić u nas drzwi z okuciem Roto
Patio Inowa podkreślali, że wpływ na decyzję
miał atrakcyjny wygląd i niska cena w stosunku
do systemów podnoszono-przesuwnych HST".
... i bezpieczeństwem
Ekspert z firmy Plastixal podkreśla, że na etapie
wyboru okien i drzwi coraz częściej pojawiają
się pytania o bezpieczeństwo. Klienci chcą wiedzieć czy drzwi będą stanowiły odpowiednią
przeszkodę dla potencjalnego intruza. „Bezpieczeństwo mamy w DNA i chętnie doradzamy
w zakresie zachowania wystarczającego standardu bezpieczeństwa w całej inwestycji. Drzwi
Smoovio z okuciem Roto Patio Inowa są odporne
na włamanie. Aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa naszych klientów, na życzenie montujemy w nich bezpieczną klamkę z kluczykiem.
Jeśli w inwestycji jest przewidziana centrala
alarmowa, także sensor” – dodaje Marek
Pawłowski.

|| Drzwi z systemem Roto Patio Inowa można oglądać w salonie Roto Room, na Wale Miedzeszyńskim 402 w Warszawie
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Defor: doskonałe parametry techniczne...
W firmie Defor drzwi przesuwne z systemem
Roto Patio Inowa dostępne są od 2018 roku.
Piotr Węglewski, dyrektor handlowy Defor podkreśla: „Podstawowe zalety tego rozwiązania to
innowacyjna technologia okuć i uszczelek, gwarantująca wysoką szczelność zestawu i lekkość
obsługi. W porównaniu do drzwi przesuwnych
typu HS najmocniejszą stroną są parametry termiczne i cena. Drzwi tarasowe z okuciem Roto
Patio Inowa cieszyły się dużym zainteresowaniem na Budmie, ale także podczas prezentacji
na targach BATIBOUW 2019 w Brukseli".
... i korzystna relacja cenowa dla
deweloperów
Klientów szczególnie interesowały parametry termiczne, kolorystyka i maksymalne wymiary. Piotr
Węglewski wyjaśnia „Duże ilości drzwi z okuciami Roto Patio Inowa sprzedajemy osobom indywidualnym, ale także deweloperom – ze względu
na korzystny stosunek parametrów do ceny".
Z rozmów przedstawicieli firmy Defor z klientami
wynika, że są oni coraz lepiej przygotowani do
takich zakupów. „Bardzo nas to cieszy, bowiem
od dwóch lat prowadzimy akcję «Jak dobrze wybrać okna?» dystrybuując broszurę z praktycznymi poradami dla klientów. Dzięki 30-letniej obecności na rynku i zebranemu przez te lata
ogromnemu doświadczeniu dostarczamy inwestorom wysokiej jakości produkty oraz profesjonalny serwis. Dlatego bez wahania zdecydowaliśmy się na włączenie do oferty drzwi
przesuwnych Smart-Slide z okuciami Roto Patio
Inowa” – mówi Piotr Węglewski.
Eko-Okna: duże przeszklenia w jednej
ramie
Firma Eko-Okna zaprezentowała na Budmie
drzwi przesuwne Smart-Slide z okuciem Roto
Patio Inowa w imponującej przestrzeni. Zdaniem
Doroty Orawczak-Zagórskiej, kierownika działu
sprzedaży Polska Czechy w Eko-Okna: „System
odstawno-przesuwny jako rozwiązanie pośrednie pomiędzy drzwiami typu Patio, a podnoszono-przesuwnymi HST jest chętnie wybierany
przez inwestorów w budownictwie jednorodzinnym. Drzwi z okuciem Roto Patio Inowa cieszą
się coraz większym powodzeniem, nie tylko ze

|| Drzwi z okuciem Roto Patio Inowa
w ofertach firm Plastixal, Steko
Windows, Eko-Okna i Defor
na Budmie w Poznaniu.
Zwiedzający Budmę, byli pod wrażeniem parametrów systemu przesuwnego Inowa i lekkiego działania.

względu na cenę, ale także na możliwość wykonania dużych przeszkleń w jednej ramie. „W niedługiej przyszłości Eko-Okna zamierza wprowadzić schemat C – rozwiązanie dwóch skrzydeł na
środku rozsuwanych na boki. Rozwiązanie umożliwi wykonanie jeszcze większych konstrukcji
w jednej ramie. Ze względu na zastosowanie
ramy po obwodzie, uzyskujemy w tym systemie
lepsze parametry przenikalności cieplnej, a dzięki
okuciom Roto Patio Inowa system jest wygodny
i lekki w użytkowaniu. To połączenie spełnia
oczekiwania naszych klientów. Drzwi z okuciem
Roto Patio Inowa doskonale sprzedaje się zarówno na zagranicznych rynkach, jak i na rynku polskim" – dodaje Dorota Orawczak-Zagórska.

|| Dorota OrawczakZagórska, kierownik

Steko Widows: duże skrzydła, a tak łatwe
przesuwanie
Na targach Budma okucie Roto Patio Inowa po
raz pierwszy zaprezentowała ukraińska firma
Steko Windows. Zdaniem właściciela i dyrektora zarządzającego Serhija Polożaja atutem drzwi
Smart-Slide jest łatwa obsługa, wysoka izolacyjność i łatwy montaż w korzystnej cenie.
„Podczas targów nasi goście podkreślali: otwieranie nawet dużych drzwi odbywa się bez żadnego wysiłku" – mówi Serhij Polożaj. „Nieprzypadkowo wybraliśmy je na główny eksponat
naszej prezentacji. Eleganckie drzwi i okucie
schowane w profilu doskonale podkreśliły nowoczesny styl, w jakim zaprojektowane zostało

nasze stoisko. Odwiedzający byli zdumieni, że
przy tak dużych wymiarach skrzydła system
jezdny pozostaje tak łatwy i lekki w użyciu. Każdy, kto otwierał i zamykał drzwi, nie mógł się nadziwić jakie to proste" – dodaje Serhij Polożaj.
Klienci pytali o parametry szczelności, obniżenie
progu, a także dostępne wymiary i możliwość
dopasowania do założeń projektowych. „Budma
2020 była naszą pierwszą prezentacją tego systemu na arenie międzynarodowej. Ze względu
na wysokie zainteresowanie i popyt będziemy
kontynuować wprowadzanie tego produktu” –
dodaje Serhij Polożaj.

|| Piotr Węglewski,

|| Marek Pawłowski,

działu sprzedaży

brand manager

dyrektor handlowy

Eko-Okna S.A.

Plastixal

Defor

|| Serhij Polożaj,
dyrektor zarządzający
Steko Windows

Monteriada 2020: pokazy z pasją dla profesjonalistów

Montaż drzwi z okuciem Roto Patio Inowa na żywo
 Praktyczna wiedza Prezentowany na
żywo montaż drzwi przesuwnych z okuciem Roto Patio Inowa skupił w strefie
Monteriady duże grono zainteresowanych
profesjonalistów. Eksperci Roto odpowiadali na wszystkie pytania, dotyczące parametrów szczelności, regulacji i obsługi
systemu Smart-Slide.

Całość realizowana była na żywo w dynamiczny
sposób z udziałem publiczności. Aktywnie
uczestniczyli w niej profesjonaliści: producenci
stolarki, projektanci i wykonawcy. Z myślą o fachowcach na telebimach pokazano zbliżenia detali i elementów technicznych okucia.

„System Inowa to zupełnie nowa technologia
rozwiązań przesuwnych, dlatego budzi tak duże
zainteresowanie” – mówił Andrzej Wróblewski,
doradca techniczny Roto. „Prezentacja kładła
nacisk na aspekty praktyczne rozwiązania i techniki dobrego montażu. Obejrzenie na żywo, jak

stosować materiały, gdzie i jak montować, daje
większą pewność w pracy i wychodzi na korzyść inwestorom" – dodaje Andrzej
Wróblewski.

Podczas Monteriady na targach Budma, przedstawiciele firm: Roto, Aluplast, Soudal i Glasslift wspólnie prezentowali, jak powinien wyglądać prawidłowy montaż drzwi przesuwnych
Smart-Slide z zastosowaniem odpowiednich
komponentów. Krok po kroku omawiano poszczególne etapy: montaż ościeżnicy w ścianie,
przeprowadzenie uszczelnienia, zakładanie
skrzydła, a także technikę szklenia z wykorzystaniem manipulatora.
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Imponująca rewiatalizacja w systemach Aluprof z okuciami Roto

Ekologiczny Posejdon wizytówką Szczecina
 Obiekt referencyjny Szczeciński Posejdon to pierwszy w Polsce budynek o niemal zerowym zużyciu energii. W rewitalizacji obiektu wykorzystano rozwiązania okuciowe Roto. W części okien zastosowano zawiasy nożycowe do okien
otwieranych na zewnątrz: Roto FS Kempton oraz zawiasy Roto PS Aintree, umożliwiające równoległe odstawienie płaszczyzny okna na fasadę. Oba rozwiązania zwiększają szczelność okien. Proekologiczny budynek otrzymał znakomitą cenę
Excellent w ramach certyfikatu BREEAM.

|| Roto FS Kempton: wysokiej jakości zawiasy nożycowe do okien

z aluminium o masie od 24 kg do 180 kg.

|| Roto PS Aintree: zawiasy do okien odstawianych równolegle na

fasadę o masie od 100 kg do 200 kg.

|| Konstrukcja elwewacji powstała w oparciu o system fasdowy Aluprof. fot. Aluprof

Szczeciński Posejdon, wybudowany w 1928 roku, przez dziesiątki
lat pełnił funkcję domu towarowego. W 2019 roku historyczna
część obiektu została zrewitalizowana i uzupełniona o nowoczesny segment.
Fasadzie budynku przywrócono oryginalny, przedwojenny wygląd. Konstrukcja elewacji powstała w oparciu o system fasadowy Aluprof MB-SR50N HI+, który pozwala na montaż różnego
rodzaju wypełnień, w tym oszklenia o dużych gabarytach i dwukomorowych szyb zespolonych.

Wśród szklanych tafli na elewacji wyróżniają się okna otwierane
na zewnątrz. Wykorzystano w nich dedykowane zawiasy Roto FS
Kempton i Roto PS Aintree.

Otwarte okna nie zabierają miejsca wewnątrz. Okna są niezwykle
szczelne, ponieważ skrzydła dociskane są do ościeżnicy siłą
wiatru.

Zawiasy Roto FS Kempton ograniczają kąt otwarcia okna i zapewniają stabilne położenie otwartego skrzydła. Użytkownicy mają
zawsze kontrolę nad szerokością kąta otwarcia. Roto PS Aintree
to zawiasy do okien odstawianych równolegle na fasadę. Dzięki
nim prezentuje się ona nienagannie, nawet gdy okna są otwarte.
Możliwości otwarcia okna na całym obwodzie sprawia, że przebywający w budynku mogą cieszyć się naturalną wentylacją.

Posejdon to największy realizowany obecnie w kraju obiekt o niskim zużyciu energii, zaprojektowany według najnowszych, europejskich norm. Spełnienie najwyższych standardów środowiskowych potwierdza uzyskanie znakomitej oceny Excellent w ramach
międzynarodowego certyfikatu BREEAM International New Construction 2016.

Usprawnienia Roto Aluminium

Logistyka szyta na miarę!
 Sprawdzone rozwiązania Asortyment do systemów aluminiowych w warszawskim magazynie Roto liczy niemal
1000 pozycji. Aż 80% z nich dostępnych jest „od ręki”.
„Aby ułatwić klientom przyjęcia dostaw i przyspieszyć
procesy logistycznie wprowadziliśmy szereg praktycznych
rozwiązań” – mówi Gabriel Miechowiecki, manager ds.
magazynu i dostaw w Roto Europa Północno-Wschodnia.

Roto w Akademii Yawal

Nowości Roto
w aluminium
 Szkolenia W lutym i w marcu 2020 roku odbyły się spotkania współorganizowane przez Roto w ramach cyklu
Akademia Yawal. Szkolenia skierowane były do projektantów i wykonawców systemów aluminiowych. Miały na
celu zapoznanie ich z najnowszymi technologiami i możliwościami wykorzystywania w przyszłych inwestycjach.
Podczas tegorocznych spotkań szkoleniowych w ramach Akademii Yawal w Józefowie, Pabianicach i Piekarach Śląskich Roto zaprezentowało nowości w segmencie okuć do aluminium. Producenci, dostawcy i projektanci systemów dyskutowali nad
praktycznymi rozwiązaniami, aspektami technicznymi i najbardziej aktualnymi potrzebami rynku.
Część szkoleniowa Roto obejmowała prezentację okuć do okien
aluminiowych Roto AL, ukrytych okuć AL Designo czy zawiasu
Roto Solid C do drzwi wyjściowych. Zainteresowaniem uczestników cieszył się też przesuwny system Roto Patio Inowa. Zdaniem
projektantów doskonale sprawdza się w obiektach o dużej
zmienności użytkowników np. w hotelach, apartamentach czy
biurach. Oprócz szczelności akustycznej, intuicyjna i łatwa obsługa jest bardzo istotnym atutem.

10 |

Indywidualne oznaczenie
Standardem w branży aluminiowej jest indywidualne oznaczenie
wyrobów zgodnie z wymogami rynkowymi. „Systemodawcy posługują się własną numeracją i nazwami właściwymi dla własnej
dokumentacji i instrukcji. W celu maksymalnego ułatwienia dalszego obiegu komponentów do aluminium, towar wychodzący
z Roto znakowany jest numerem zamawiającego. Aby było to
możliwe dostosowaliśmy nasze wewnętrzne procesy”– podkreśla Gabriel Miechowiecki.
Klient udostępnia swoje numery artykułów, będące odpowiednikami naszych numerów SAP, które zostają wprowadzone do systemu Roto. Od tego momentu wszelkie dokumenty typu WZ, dokumenty dostaw czy faktury zawierają już odpowiednią
numeracją klienta.
Dodatkowa kontrola etykiet
„Rozwiązanie ułatwia naszym odbiorcom magazynowanie i dalszy obrót towarami. W ostatnim czasie wdrożyła je firma
Aliplast" – dodaje Gabriel Miechowiecki: „Wspólnie z klientem
stworzyliśmy wzór etykiety, zarówno na pojedynczą pozycję, jak
i zestawienie zbiorcze, którą umieszczamy na kartonie. Zawiera
ona dane i numer klienta, nazwę i kod kreskowy z numerem produktu, ilość oraz numer Roto. Umożliwia to naszym partnerom
handlowym wykorzystywanie własnej numeracji podczas przyjmowania towaru.
Etykiety drukowane są w dokładnie wymaganej ilości, co jest dodatkowym elementem nadzoru nad realizacją wysyłek. Taka kontrola poprawnej liczby opakowań wyklucza pomyłki”.

Wyspecjalizowana kadra
Komplementacja zamówień dla systemodawców aluminium realizowana jest przez dedykowanych pracowników Roto. Odpowiadają za nią przeszkoleni pracownicy, specjalizujący się w elementach do aluminium. Merytoryczna znajomość funkcjonowania
rozwiązań i asortymentu eliminuje ryzyko błędów.

|| Gabriel Miechowiecki, manager ds. magazynu i dostaw w Roto Europa Północno-Wschodnia

Hans Timm Fensterbau, Niemcy

Okna i drzwi drewniane i drewniano-aluminiowe RC 4

|| Okno firmy Hans Timm Fensterbau GmbH po badaniu
RC 4. Bastian Timm mówi z zadowoleniem: „Elementy
antywyważeniowe Roto pomogły nam w przygotowaniu
szerokiego asortymentu okien z drewna do badań RC 4,
w których z miejsca uzyskały pozytywny wynik.”Zdjęcie:
Hans Timm Fensterbau

Klasa odporności na włamanie RC 4
Okna antywłamaniowe w klasie RC 4 muszą
zgodnie z DIN EN 1627-30 stawić czoła doświadczonemu sprawcy, który podczas włamania posługuje się ciężkimi narzędziami, takimi
jak piły, młoty, topory, przecinaki i wiertarka akumulatorowa. Badanie zostaje zaliczone, gdy
okno nie ugnie się przed próbami włamania co
najmniej przez dziesięć minut.
|| Ludzie chcą się czuć bezpiecznie także we własnych,
prywatnych domach: okna o odporności antywłamaniowej do klasy RC 4 oferuje firma Hans Timm Fensterbau
także w nowoczesnym wzornictwie Zdjęcie: Hans Timm
Fensterbau

 Drewno „Chcemy produkować okna
drewniane i drewniano-aluminiowe o odporności na włamanie w klasie RC 4.“ Takie zadanie wyznaczył sobie w roku 2019
zespół firmy Hans Timm Fensterbau z Berlina. Projekt odniósł sukces także dzięki elementom antywyważeniowym Roto.
W budynkach o wysokich wymogach w zakresie bezpieczeństwa, takich jak ministerstwa lub
ekskluzywne domy prywatne, poszukiwana jest
ekstremalnie wysoka ochrona antywłamaniowa
do okien i drzwi, twierdzi prezes firmy, Bastian
Timm. Dotyczy to także sytuacji, gdy okna pod
względem wyglądu muszą się upodobnić do historycznych pierwowzorów i sprostać wymogom konserwatora zabytków. By wyjść naprzeciw potrzebom w zakresie budynków o bardzo
wysokich standardach bezpieczeństwa, firma
Timm podjęła strategiczną decyzję o rozszerzeniu istniejących już kompetencji w zakresie stolarki antywłamaniowej i stworzeniu pełnego
asortymentu RC 4.
Zintegrowane kompetencje
Nowa „grupa ekspertów” opracowała latem
2019 roku pierwsze modele okien. Zastosowano
w nich elementy antywłamaniowe własnej konstrukcji firmy Timm Fensterbau, a także komponenty z modułowego systemu okuć, takie jak
grzybkowe rolki ryglujące, zaczepy antywyważeniowe ze stali, klamki z kluczykiem i antyrozwierceniowe zabezpieczenie puszki zasuwnicy.
Cel osiągnięty
Bastian Timm i jego rodzina są dumni: „Pomyślne rozszerzenie naszego asortymentu RC 4 jest
dowodem naszych kompetencji w zakresie bardzo wysokich zabezpieczeń do budynków.
Szczególnie cieszy nas, że w rekordowym czasie 6 miesięcy udało nam się z powodzeniem
przebadać stolarkę we wszystkich sposobach
otwierania. Dzięki kompletności naszej oferty,
obejmującej wszystkie typy okien, jesteśmy doskonale przygotowani na rosnący popyt na rozwiązania antywłamaniowe.” Po czterech po-

myślnych seriach badań okien również nasze
drzwi zdały w grudniu 2019 r. egzamin na certyfikowaną odporność na włamanie w klasie
RC 4. Tu także sprawdziły się elementy z programu Roto.
Volker Fitschen, szef dystrybucji Technologii
Okien i Drzwi w Europie Centralnej, mówi
z wielką satysfakcją: „Roto dysponuje rozległą
wiedzą i wieloletnimi doświadczeniami w konfiguracji okuć do skutecznej mechanicznej ochrony antywłamaniowej. Jednak nawet my nie jesteśmy na co dzień świadkami badań na RC 4.
Jesteśmy dumni, że mogliśmy przyczynić się do
tego, żeby wszystkie okna firmy Hans Timm
Fensterbau z naszymi okuciami z miejsca pomyślnie przeszły przez wyśrubowane badania.
To wielki sukces."
Kolejny krok: kształty nietypowe
Także w tym roku berliński specjalista okienny
stawia na bezpieczną stolarkę. W dalszej kolejności zaplanowane są badania RC 4 nietypowych kształtów, takich jak okna skośne i łukowe, oraz drzwi przesuwnych. Poza tym doświadczenia z badań w roku 2019 wzbogacą
segment działalności firmy skupiony wokół
„dozbrajania” zamontowanych już okien. 
www.timm-fensterbau.de

Hans Timm
Fensterbau GmbH & Co. KG
W roku 1957 założona została przez Hansa Timma berlińska firma Hans Timm Fensterbau GmbH & Co. KG, która do dziś należy do rodziny. Produkcja odbywa się
dziś w berlińskiej dzielnicy Marienfelde
w trzech zakładach na powierzchni
14.400 m² przy zastosowaniu najnowocześniejszej technologii CNC. Firma oferuje wyjątkowo szeroki asortyment okien
drewnianych, drewniano-aluminiowych
oraz z profili aluminiowych i stalowych.

|| Budynek przy berlińskiej ulicy Wilhelmstraße użytkowany jest przez Bundestag. Firma Hans Timm Fensterbau dostarczyła do niego okna drewniane w klasach RC 3 i RC 4.

Zdjęcie: Hans Timm Fensterbau

|| Eksperci w dziedzinie okien antywłamaniowych (na zdjęciu od lewej): Detlef Timm (prawna koordynacja projektów), Bastian Timm (zakupy, dystrybucja, strategia, rozwój produktów), Jonas Swiatek (certyfikacja, digitalizacja, techniczne kierownictwo projektów) i Bernd Timm (techniczne kierownictwo projektów)

Zdjęcie: Hans Timm Fensterbau
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Roto Patio Inowa: inteligentna i perfekcyjnie szczelna
 Sliding Rozpowszechniony na całym
świecie system przesuwny wyróżnia się nie
tylko pod względem szczelności, ale też
różnorodności formatów: we wszystkich
rodzajach profili rozpiętość sięga od małych, przesuwnych okien do kuchni do
przesuwnych drzwi tarasowych na wysokość pomieszczenia.
Dzięki stałemu rozwojowi produktu „inteligentny” system z rodziny Roto Patio proponuje kolejne nowości.
Komfortowe, samoczynne dociąganie
skrzydła
Nowa komfortowa funkcja Roto SoftClose lekko
wyhamowuje skrzydło, dociąga je automatycznie i domyka. Użytkownik rygluje je przez przekręcenie klamki. Jako rozwiązanie uniwersalne
Roto SoftClose może być stosowany w profilach z PVC, drewna, drewniano-aluminiowych
i aluminiowych; analogicznie do zakresu stosowania systemu Inowa także SoftClose może być
stosowany w schematach A, A‘, C, C‘, K i K‘.
Element odpowiadający za funkcję Roto SoftClose
montowany jest po stronie zasuwnicy skrzydła
przesuwnego bez konieczności frezowania
w profilach z PVC i z aluminium. W profilach
drewnianych w zależności od konstrukcji może
wystąpić potrzeba frezowania. U góry na prowadnicy ościeżnicy montowany jest drugi element – niezależny od systemu profili aktywator.
Pozycja punktów ryglowania pozostaje bez
zmian i w pełni zachowuje moc odporność antywłamaniowa. Nie jest potrzebna ponowna certyfikacja. Funkcja SoftClose montowana jest
przy użyciu dotychczasowych szablonów.
Jeszcze lepsza rentowność produkcji
Poza stosowaniem okuć z modułowego systemu rozwierno-uchylnego producenci okien mają
znacznie więcej możliwości redukcji kosztów:

|| Zadomowiona na całym świecie:
Roto Patio Inowa we wręcz nieograniczonej różnorodności formatów

Film
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we wszystkich elementach okuć Inowa liczba
koniecznych wkrętów została zredukowana
z sześciu do czterech. Oznacza to, że montaż
jednostki sterującej, zamknięcia środkowego
i wózka odbywa się dziś jeszcze szybciej.

Możliwa jest realizacja systemu w wariancie wewnątrz- i zewnątrzjezdnym. Komfortowy niski
próg w rozwiązaniach do profili drewnianych
i drewniano-aluminiowych zapewnia komunikację bez barier zgodnie z normą DIN 18040.

Ta oszczędność czasu, odczuwalna już od
pierwszego kompletu okuć Inowa, idzie w parze
z kolejną innowacją: blokada w pozycji montażowej zostaje zwolniona podczas przykręcania
elementów do profilu. Dotychczas montażysta
musiał wielokrotnie przekręcać klamkę – jest to
zdecydowana oszczędność czasu, wyraźnie
opłacalna w dłuższej perspektywie.

Niewidoczny
Dzięki ukrytym okuciom możliwe jest stosowanie szczególnie wąskich profili. Elementy okuć
ani nie wchodzą w światło skrzydła, ani nie są
widoczne na profilu. Dzięki zewnętrznej wysokości ościeżnicy do 2.600 mm możliwa jest realizacja przeszkleń na wysokość pomieszczenia.
Wypełniają one wnętrza światłem dziennym
i nadają wizualnej lekkości fasadom budynków.
Bardzo szczelny
Punkty ryglowania na obwodzie skrzydła zapewniają równomierny, duży docisk. Dzięki możliwości indywidualnego zwiększenia liczby punktów ryglowania i nakładkowym osłonom
aluminiowym możliwe jest dodatkowe zwiększenie szczelności drzwi, np. przy zastosowaniu
w wieżowcach. To rozwiązanie okuć zapewnia
najwyższe parametry szczelności nawet
w obiektach i w regionach narażonych na ekstremalne warunki pogodowe. Roto Patio Inowa
spełnia wymogi klasy 4 w odniesieniu do przepuszczalności powietrza (DIN EN 1026/12207)
oraz klasy 9A (DIN EN 1027/12208) w zakresie
szczelności na zacinający deszcz.

|| Aktywne punkty ryglowania na słupku mają wielki
wpływ na znakomitą szczelność przesuwnych drzwi
Roto Patio Inowa.

Trzy wyróżniki USP
Jednoznaczne wyróżniki funkcjonalne przesuwnego systemu Roto Patio Inowa to poprzeczny
ruch domykający skrzydło do ościeżnicy, nieprzerwana uszczelka obwodowa skrzydła i aktywne punkty ryglowania na słupku. Wszystkie
punkty ryglowania sterowane są klamką.

To imponująco szczelne ryglowanie jest dodatkowo źródłem znakomitej izolacyjności, wyrażającej się zależnie od pory roku niskimi kosztami
ogrzewania lub klimatyzacji. Istotną korzyścią –
przede wszystkim w budynkach położonych
w pobliżu ruchliwych ulic czy lotnisk – jest
dźwiękoszczelność.
Odporność na włamanie
Wywodzący się z modułowego systemu rozwierno-uchylnego, skuteczny kwartet mecha-

nicznych elementów zabezpieczających sprawdza się zgodnie z wynikami badań także
w drzwiach odstawno-przesuwnych do klasy
RC 2 wg DIN EN 1627. Obok specjalnych zaczepów na słupku (patrz zdjęcie) na całym obwodzie
skrzydła rozmieszczone są zaczepy antywyważeniowe, w których zakotwiczają się grzybkowe rolki ryglujące V przeciwdziałając wyważeniu drzwi.
Dzięki klamce zamykanej na klucz nie ma możliwości ani przesunięcia okucia przez podważanie
od zewnątrz, ani odryglowania drzwi. Zamontowana po zewnętrznej stronie puszki zaswunicy
płytka antyrozwierceniowa przeciwdziała sforsowaniu drzwi przy użyciu wiertarki.
Komfort obsługi
Innowacyjny ruch skrzydła podczas zamykania
w poprzek do profilu ościeżnicy eliminuje konieczność unoszenia drzwi. Dzięki konstrukcji
wózków w pełni opartych na łożyskach przesuwanie skrzydeł jest lekkie, a za sprawą nowoczesnych, wysokiej jakości materiałów – niemal
bezgłośne. Poza tym lekkojezdne rolki gwarantują bezwysiłkowe i płynne otwieranie, przesuwanie oraz zamykanie drzwi o masie skrzydła
dochodzącej do 250 kg. Prosta obsługa drzwi
przez intuicyjne ustawienie klamki i łagodne dociąganie skrzydła do ościeżnicy poprzez mechanizm okucia zwiększa dodatkowo komfort użytkowania drzwi.
Wkrótce jeszcze większe i cięższe
Rosnąca liczba użytkowników zadowolonych
z wygodnej obsługi, perfekcyjnej szczelności
i zabezpieczeń antywyważeniowych zaostrza
apetyty na zwiększenie formatów i dopuszczalnej masy skrzydeł. Tym oczekiwaniom już niebawem Roto Patio Inowa wyjdzie naprzeciw. Cieszymy się, że już dziś możemy zapowiedzieć kolejny wymiar szczelności do przesuwnych drzwi
tarasowych.

OknoPlus, Polska

Roto Patio Inowa innowacją roku

 PVC Drzwi tarasowe przesuwne „Morlite
Vision“ skonstruowane przez polskiego
producenta OknoPlus zostały wyróżnione
na targach Warsaw Home/Warsaw Build
nagrodą „Innowacja Roku 2019“. Wacław
Figiel, założyciel i prezes firmy, liczy na
duże zainteresowanie i zamówienia już
w tym roku.
„Pojawienie się okuć Roto Patio Inowa do
drzwi tarasowych przesuwnych umożliwiło lekką i intuicyjną obsługę skrzydła. Ta idea od początku bardzo się nam spodobała“, wspomina
właściciel firmy z dużym doświadczeniem
w branży. Równocześnie okucie umożliwia
produkcję bardzo szczelnych, doskonale izolowanych systemów przesuwnych do budynków
energooszczędnych.
Lekkie działanie drzwi z ciężkimi szybami
Konstrukcja okuć całkowicie oparta na wózkach sprawia, że nawet ciężkie skrzydła przesuwają się bardzo lekko. „Zamykanie drzwi nie
wymaga dużej siły i jest bardzo wygodne. Obrót klamki powoduje, że skrzydło samoczynnie
dociągane jest do ościeżnicy.“ Sam ruch zamykający przebiega równomiernie i płynnie, a
okucie tworzy dzięki aktywnym punktom ryglującym na całym obwodzie dużą siłę dociskania
do uszczelki. Prezes Wacław Figiel podkreśla:

„System jest szczelny
nawet podczas burzy
z ulewnym deszczem“.
Kupując drzwi tarasowe „Morlite Vision“ klienci

OknoPlus zyskują w standardowym pakiecie
wraz z izolacją termiczną także dźwiękoszczelność i ochronę antywłamaniową. Drzwi zabezpieczają przed przenikaniem odgłosów z ulicy
i przed wtargnięciem złodzieja.

„Obsługa drzwi przesuwnych jest przy tym
w pełni intuicyjna“.
Obsługa drzwi „Morlite Vision“ nie wymaga
szkolenia: klamka w pozycji do dołu – skrzydło
jest zamknięte, tak jak w tradycyjnych oknach
rozwierno-uchylnych. Klamka w pozycji do
góry – skrzydło można przesuwać i swobodnie
wyjść na taras. Prawie do zera maleje ryzyko
popsucia i unieruchomienia drzwi z powodu
niewłaściwej obsługi, wynikającej ze skomplikowanego sposobu otwierania. Co ważne, w
takiej sytuacji nie ma potrzeby wzywania serwisu do ich naprawy.
Zachęcająca prezentacja
Na targach w Warszawie firma OknoPlus zaprezentowała drzwi tarasowe „Morlite Vision“
z dwoma różnym typami szyb funkcjonalnych.
W skrzydle przesuwnym znalazło się szkło
grzewcze, które sprawia, że drzwi stają się źródłem ogrzewania budynku.Szkło aktywne Priva-Lite w skrzydle biernym zmienia się z przeziernego na nieprzezierne pod wpływem prądu
elektrycznego. Ogromny wpływ na decyzję
o przyznaniu wyróżnienia „Innowacja Roku
2019“ przez odwiedzających wystawę miał
bez wątpienia nowoczesny design nowego
systemu drzwi tarasowych:

„Nasz nowy system perfekcyjnie wykorzystuje
mocne strony profilu
i okucia“.

|| Nowość: system przesuwnych drzwi tarasowych
OknoPlus z okuciem Roto Patio Inowa

|| „Morlite Vision“ zostało wyróżnione na targach Warsaw
Home/Warsaw Build tytułem Innowacja Roku 2019

OknoPlus stosuje w „Morlite Vision“ system
eleganckich, wąskich profili Gealan Smoovio.
„Roto Patio Inowa odnajduje się nawet w takich
nowoczesnych profilach. Cała technologia okuć
jest niewidoczna dla użytkowników, ukryta w
profilu.“ Design drzwi tarasowych przesuwnych
odpowiada także tym klientom, którzy przykładają dużą wagę do detali.
Prezes OknoPlus uważa, że „Morlite Vision“ jest
przekonującym rozwiązaniem, zarówno pod
względem techniki jak i designu. Tego typu rozwiązanie, może w przyszłości zastąpić drzwi równolegle uchylno-przesuwne typu PSK. „Współpraca z Roto dobrze się układa“, zauważa Wacław
Figiel. „Serwis i realizacja dostaw, podobnie jak
jakość okuć, są na wysokim poziomie.“
			www.oknoplus.de

|| Wacław Figiel,
założyciel
i prezes
OknoPlus

& R
 oto Patio Inowa: więcej na temat inteligentnego, ukrytego
okucia do odstawono-przesuwnych drzwi tarasowych o dużej
szczelności
www.roto-frank.com/pl/roto-patio-inowa/
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Cztery warianty w jednym systemie

Roto Patio Alversa: Minimalny. Uniwersalny.
 Sliding Modułowa konstrukcja systemu
umożliwia wykonanie na jednej linii produkcyjnej jednego rozwiązania uchylnoi trzech równolegle przesuwnych, różniących się sposobami wentylacji – o masie
skrzydła od 160 do 200 kg ze wszystkich
rodzajów materiałów o szerokości skrzydła
do 2.000 mm i wysokości do 2.700 mm.
Rentowny
Oszczędność kosztów możliwa jest dzięki zastosowaniu uniwersalnego obwodu ryglującego z programu Roto NX lub Roto AL, jak również dzięki modułowej konstrukcji systemu
przesuwnego, np. w odniesieniu do zestawów
szyn, prowadnic i zaczepów, a także dzięki wykorzystaniu uniwersalnej klamki. Takie podejście gwarantuje wykorzystanie tych samych
elementów w różnych konstrukcjach. Tylko kilka charakterystycznych elementów w odmiennych wariantach drzwi przesuwnych wystarczy wymienić na linii produkcyjnej – to klucz
do do zróżnicowanej i prawdziwie rentownej
produkcji.
Antywyważeniowy
Gwarancją niezawodnej ochrony antywłamaniowej w klasie RC 2 we wszystkich wariantach są grzybkowe rolki ryglujące na zasuwnicy i w narożach skrzydła. Zakotwiczają się one
stabilnie w zaczepach antywyważeniowych na
ościeżnicy. W przypadku podwyższonych wymogów bezpieczeństwa możliwe jest zastosowanie dodatkowo elementów elektronicznych
z programu Roto E-Tec Control. Czujniki magnetycznego systemu kontroli zamknięcia
i otwarcia MVS podłączane są do zaczepu. Jak
wszystkie wymienione elementy systemu antywłamaniowego są one ukryte w skrzydle pod
przylgą.
Smart Home ready
Podłączenie Roto Patio Alversa do systemów
informatycznych możliwe jest dzięki Roto
Com-Tec. Jego czujniki rozpoznają każdą próbę
sforsowania drzwi przesuwnych i w zależności
od systemu inteligentnego domu mogą przesłać powiadomienie do właściciela nieruchomości. Czujniki Roto Com-Tec Comfort i Comfort S identyfikują pozycję zaryglowanego
skrzydła przesuwnego jako zabezpieczoną. To,
że czujniki są ukryte pod przylgą skrzydła na
narożnikach okucia, dodatkowo chroni je
przed nadmiernym zużyciem i korzystnie wpływa na ich trwałe i niezawodne działanie.
intuicyjny
Obsługa wszystkich uchylno- i równolegle
przesuwnych drzwi tarasowych odbywa się
przy użyciu uniwersalnej klamki z 200-milimetrowym pochwytem, ustawianej analogicznie
jak przy otwieraniu i zamykaniu zwykłych
okien rozwierno-uchylnych. Poza wietrzeniem
przy otwartych drzwiach w pozycji przesuwnej
Roto Patio Alversa umożliwia wymianę powietrza w pozycji uchylnej, a także mikrowentylację w wersji równolegle przesuwnej.
Wózki na łożyskach kulkowych są wyjątkowo
odporne na zużycie i przesuwają duże ciężkie
drzwi niemal bezgłośnie. Są one także wyposażone fabrycznie w zabezpieczenie przed wyważeniem, dzięki czemu nawet podczas nieuwagi przy montażu drzwi przesuwne nie
zsuną się z szyny jezdnej.
Mikrowentylacja:
Roto Patio Alversa | PS
W systemie równolegle przesuwnym możliwa
jest (opcjonalnie) niewidoczna od zewnątrz
szczelina mikrowentylacyjna. Za realizację tej
funkcji – o odporności antywłamaniowej w klasie RC 2 – odpowiedzialne są specjalne zaczepy.

|| Smart Home ready: Czujnik z programu Roto Com-Tec,
możliwy do zamontowania na narożniku we wszystkich
czterech przesuwnych wariantach Alversa informuje
o tym, co dzieje się ze skrzydłem.

Uchylanie do wietrzenia ze stabilizatorem
uchyłu: Roto Patio Alversa | PS Air
Skrzydła ze środkiem ciężkości po zewnętrznej
stronie szyby utrzymywane są stabilnie w pozycji uchylnej. W nożycach ślizgowych skrzydła przesuwnego montowany jest stabilizator
uchyłu, który przeciwdziała niekontrolowanemu przymykaniu się drzwi – np. pod wpływem
przeciągu. Coraz częściej zdarza się, że pakiety
dwu- lub trzyszybowe przesunięte są w profilu
stosunkowo daleko na zewnątrz. Duża głębokość profili idzie w parze ze zmniejszeniem ich
szerokości na korzyść dużej powierzchni przeszklonej drzwi. Podczas odstawiania skrzydła
przed przesunięciem stabilizator pozostaje nieaktywny. Funkcja aktywuje się dopiero przy
uchyleniu skrzydła.
Wietrzenie ze wspomaganiem uchyłu:
Roto Patio Alversa | PS Air Com
Przekręcenie klamki automatycznie ustawia
skrzydło w pozycji uchylnej. Nie ma potrzeby
manualnego odciągania skrzydła. Zintegrowane z nożycami ślizgowymi wspomaganie uchyłu z mechanizmem sprężynującym zmniejsza
moment obrotowy klamki przy uchyle automatycznym. Wygodnie i bez wysiłku można
otworzyć i zamknąć nawet duże i ciężkie drzwi
ze skrzydłami o masie do 200 kg.

Stabilizator uchyłu
w Roto Patio Alversa

Wspomaganie uchyłu
w Roto Patio Alversa

Film

|| Zaczep do mikrowentylacji
w Roto Patio Alversa

& O
 bszerne informacje na temat
równolegle i uchylno-przesuwnego systemu Roto Patio Alversa
www.roto-frank.com/pl/roto-patio-alversa
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Wako SA, Luksemburg

Roto Patio Alversa sprawdza się doskonale
 Sliding W fabryce okien z PVC w Redange, ok. 30 km na północny zachód od miasta Luxemburg firma Wako SA stosuje od
2018 r. do produkcji równolegle i uchylno-przesuwnych drzwi tarasowych system
Roto Patio Alversa. Kierownictwo Wako
pozytywnie ocenia rezultaty.
Firma Wako produkuje rocznie 900 drzwi przesuwnych dla stolarzy budowlanych w Luksemburgu, Francji, Belgii i w Szwajcarii. Wprowadzenie równolegle i uchylno-przesuwnego
systemu Roto Patio Alversa znacznie podniosło
rentowność produkcji tych elementów. Na czym
to polegało, wyjaśnia kierownik produkcji,
Michel Muller:

„Modułowa konstrukcja
Roto Patio Alversa pozwala nam na produkcję
wszystkich wariantów:
Roto Patio Alversa | KS
i Roto Patio Alversa | PS
Air Com na jednej linii.“
Obydwa warianty są bardzo popularne u klientów Wako ze względu na ich niezawodność
działania. W opinii dyrektora handlowego, Laurenta Bai, rynkowy standard w dziedzinie komfortu wyznacza obecnie wariant równolegle
przesuwny Roto Patio Aversa | PS Air Com.
Przekręcenie klamki automatycznie ustawia
skrzydło w pozycji uchylnej. Nie ma potrzeby
manualnego odciągania skrzydła. Bez wysiłku
i intuicyjnie można otworzyć lub zamknąć nawet
duże i ciężkie drzwi ze skrzydłem o masie do
200 kg. Klienci bardzo sobie to cenią. Laurent
Bai mówi z przekonaniem:

„Roto Patio Alversa rozprawia się skutecznie
z uprzedzeniami użytkowników w stosunku do
systemów uchylno-przesuwnych. To naprawdę
przemyślany system.”

Uznanie dilerów dla innowacyjnych rozwiązań,
takich jak dodatkowe wspomaganie uchyłu Roto
w systemach Wako od samego początku było
bardzo duże. „Dlatego od samego początku zdecydowaliśmy się na zastosowanie wspomagania
uchyłu w Roto Patio Aversa | PS Air Com w standardzie”, wyjaśnia dyrektor zakupów, Joachim
Delchevalerie.
Komfort obsługi dzięki wspomaganiu uchyłu
Ciężkie skrzydła z tym elementem, zwiększającym
komfort obsługi, działają o wiele lżej, ponieważ
wyraźnemu zmniejszeniu ulega moment obrotowy klamki przy automatycznym uchyle. „Ponieważ wspomaganie uchyłu dodatkowo zmniejsza
zużycie całego systemu, wielu naszych klientów
postrzega włączenie tego elementu do oferty jako
możliwość poprawy własnego wizerunku przez
oferowanie trwałych rozwiązań, które nie wymagają serwisowania”, przypuszcza dyrektor handlo|| Na zdjęciu od lewej: Laurent Bai (dyrektor handlowy), Jean-Yves Duchesne (IT), Michel Muller (kierownik produkcji),
wy, Laurent Bai.
Catherine Marche (kierownik marketingu), Joachim Delchevalerie (kierownik zakupów)

Wózki z automatycznym zabezpieczeniem
„Od przejścia firmy Wako na uchylno- i równolegle przesuwny system Roto właściwie zniknął temat reklamacji”, mówi Laurent Bai. Wózki z zabezpieczeniem stanowią korzyść zarówno dla
montażystów jak i klientów końcowych.

„Roto Patio Alversa zapewnia więcej bezpieczeństwa użytkownikom, gdyż
przesuwne drzwi są zabezpieczone przed zsunięciem się z szyny jezdnej
podczas eksploatacji.“

Tendencja wzrostowa
„Popyt na rozwiązania przesuwne na naszych
rynkach będzie się rozwijał”, z przekonaniem
mówi dyrektor handlowy firmy Wako. „Dlatego
przykładamy dużą wagę do wydajności i bardzo
dobrych parametrów, zwłaszcza w produkcji
systemów przesuwnych”, dodaje kierownik zakupów, Joachim Delchevalerie. „Podobnie jak

Roto aktywnie kształtujemy rynek”, podkreśla
kierownik produkcji, Michel Muller. "Bardzo
sobie cenimy tę współpracę, bo regularna
wymiana doświadczeń z naszym dostawcą
okuć sprawia, że za każdym razem stajemy
się trochę lepsi.”
www.wako.lu

|| Wózek Roto Patio Alversa
ze zintegrowanym zabezpieczeniem

Samoaktywujące się zabezpieczenie wózków
przed wypadnięciem eliminuje potencjalne pomyłki montażystów i ryzyko usterek. To pewna
droga do zwiększenia zadowolenia klientów.
Użytkownicy to cenią
„Dla wielu kupujących przekonująca jest duża
szczelność drzwi i ukryta szczelina wentylacyjna”,
mówi Laurent Bai. Różne warianty wentylacji są
ważnym argumentem sprzedażowym. „Użytkownik mogąc wybrać sposób otwarcia drzwi ma
wpływ na intensywność wietrzenia.”
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Zawias walcowy – szybki montaż na zacisk

Roto Solid B | 130 R

|| Zawias walcowy montowany na zacisk: Roto Solid B | 130 R do drzwi z aluminium

|| Zawias Roto Solid B | 130 R został stworzony do otwieranych do wewnątrz jak i na zewnątrz drzwi wejściowych do domówi, drzwi pobocznych oraz okien balkonowych. Może być stosowany jako lewy lub prawy.

do skrzydeł o masie do 120 kg.

 Nowość w Roto Montaż dwuelementowego, zaciskowego zawiasu walcowego
Roto Solid B | 130 R do drzwi aluminiowych jest wyjątkowo prosty i nie wymaga
wielu narzędzi. Przeznaczony jest on do stosowania w profilach z rowkiem Euro 15/20.
Zawias Roto Solid B | 130 R został stworzony do
otwieranych do wewnątrz jak i na zewnątrz
drzwi wejściowych do domów, drzwi pobocznych, a nawet okien balkonowych z aluminium
o masie skrzydła do 120 kg. Nowa wersja tego
zawiasu może być stosowana także do produkcji drzwi ewakuacyjnych. Montaż na zacisk został zoptymalizowany pod kątem wielu profili.
Korzystny dla niskich stanów magazynowych:
Roto Solid B | 130 R może być stosowany jako
lewy lub prawy. Ponieważ nowy zawias pasuje
do wielu profili drzwiowych i okiennych z przylgą,
może być stosowany do produkcji drzwi z profili
okiennych – na taras oraz jako wejść bocznych.

|| Montaż zawiasu Roto Solid B | 130 R na zacisk
został zoptymalizowany do stosowania w wielu
systemach profili z rowkiem Euro 15/20.

Prosty i wydajny
Podobnie jak przy montażu okuć okiennych
z programu Roto AL wspornik zawiasu Roto Solid B | 130 R należy jedynie założyć i zacisnąć.
Element zaciskowy zawiasu na skrzydle montowany jest wkrętami nawiercającymi do metalu.
Natomiast sam zawias naskrzydłowy montowany jest na elemencie zaciskowym wkrętami metrycznymi, co praktycznie odpowiada łączeniu
zaciskowemu. Wszystkie wkręty i czopy do
montażu elementów na skrzydle mają ujednolicone łby z gniazdem typu torx i są przewidziane
do otworów o średnicy 5 mm. To ujednolicenie
dodatkowo racjonalizuje produkcję.
Prosty w montażu i łatwy w eksploatacji
Tuleje zawiasu z wysokiej jakości tworzywa

& Informacje na temat Roto Solid B | 130 R
www.roto-frank.com/pl/roto-solid-b
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i trzpienie nośne ze stali nierdzewnej lub szlachetnej gwarantują długą żywotność bez konieczności konserwacji. Wyśrodkowanie drzwi
podczas montażu zostało znacznie ułatwione
dzięki regulacji zawiasu Roto Solid B | 130 R
w poziomie w zakresie +/- 1,5 mm. Dokładne
ustawienie nie stanowi trudności nawet dla jednego montażysty.
Różnorodność powłok
Nowy zawias dostępny jest w standardzie z powłoką lakierowaną proszkowo w kolorach: białym
RAL 9016, głębokiej czerni RAL 9005, szaro-brązowym RAL 8019, srebrnym i w srebrnym eloksalowanym. Na życzenie oferowane są także powłoki w innych kolorach RAL, jak również więcej
powłok eloksalowanych, a także surowe zawiasy
do samodzielnego naniesienia powłoki przez producenta okien i drzwi.
Roto Solid: Pewne zawieszenie drzwi
Oferta obejmuje szerokie spektrum zawiasów do
drzwi: od ukrytych po nawierzchniowe. Wybierać można spośród typoszeregów w korzystnej
cenie do drzwi bocznych i lekkich drzwi wejściowych, a także z rozwiązań do ciężkich i często
otwieranych głównych drzwi do budynków. Zaprojektowane z uwzględnieniem specyfiki zastosowania i wykonane z wysokiej jakości materiałów, zawiasy Solid odznaczają się znakomitymi
parametrami użytkowymi i dużą odpornością na
zużycie i obciążenia.

Roto Solid B | 130 R
§§ z certyfikatem CE, w klasie 13
§§ zakres regulacji: w poziomie +/- 1,5 mm
§§ możliwość stosowania jako prawy lub
lewy
§§ elementy na ościeżnicy mocowane zaciskowo / elementy na skrzydle
przykręcane
§§ wysokiej jakości, samosmarujące tuleje
z tworzywa sztucznego eliminują konieczność konserwacji
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