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Wydanie 45

Technologia okien i drzwi Roto. Informacje dla klientów i partnerów 

Klapy wentylacyjne
Dopasowane rozwiązania: 
rozwierne lub odstawne

 � Aluvision

Strona 3

Fenestration Solution
Wsparcie dla
produkcji okien  
w Australii.

 � Australia

Strona 15

Wirtualnie „w grze”

Zapraszamy na eLearning Roto!

 � Nowość w Roto Od 15 lat trenerzy Roto 
przekazują wiedzę na temat produktów, ich 
zastosowania oraz skutecznej sprzedaży 
okien i drzwi. Campus Roto ze swoją zróż-
nicowaną ofertą cieszy się wysokim uzna-
niem na bardzo wielu rynkach. Najnow-
szym uzupełnieniem programu są nowe 
szkolenia eLearningowe przez internet.

Jeśli klasyczne szkolenie z osobistym udziałem 
uczestników nie jest możliwe lub istnieje potrze-
ba powtórzenia materiału – to na nowej platfor-
mie eLearningowej dostępne są szkolenia on-line 
na temat systemów okuć Roto i profili uszczel-
niających Deventer: szczegółowe pod wzglę-
dem wiedzy technicznej i w atrakcyjnej, zróżni-
cowanej formie. Wszystkie szkolenia dostępne 
są w jedenastu językach wersji dźwiękowej 
z transkrypcją tekstów lektora.

Nauka wszędzie i o każdej porze
Niezależnie gdzie i kiedy – uczestnicy potrzebują 
od 30 do 60 minut by przejść na komputerze lub 
laptopie przez pełen moduł szkoleniowy. Mają 
w każdej chwili możliwość zatrzymania szkole-
nia, przewinięcia wstecz lub do przodu. Przy 
opracowywaniu eLearningów Roto kierowano 
się maksymalną elastycznością oferty progra-
mowej i profesjonalizmem realizatorskim. 

https://ftt.roto-campus.com 
Zainteresowani wykorzystaniem w swoich fir-
mach eLearningu Roto proszeni są o kontakt 
z przedstawicielem Roto, który poprzez między-
narodową sieć administratorów dostarczy dane 
dostępowe do platformy. Możliwa jest także sa-
modzielna rejestracja użytkowników – poprzez 
link rejestracyjny na stronie internetowej Roto 
eCampus.

Zgodnie z RODO
Każdy zarejestrowany użytkownik ma dostęp do 
wyboru istotnych dla siebie i swojego rynku mo-
dułów szkoleniowych. Wszystkie cyfrowe proce-
sy w świecie szkoleń Roto zostały zaprojektowa-
ne zgodnie z wymogami RODO.

eLearning Roto jest za sprawą prostej nawigacji 
świetnym narzędziem także dla użytkowników 
mniej wprawnych pod względem informatycz-
nym. Po prostu Roto, po prostu dobrze – odnosi 
się to także do oferty szkoleń Campusa Roto. 

Herwig Thonhauser, kierujący Campusem Roto, 
tak wyjaśnia pomysł: „Czasy, w których rozda-
wano uczestnikom całe ryzy skopiowanych ma-
teriałów, żeby mieć możliwość powtórzenia po 
szkoleniu, odeszły do przeszłości. Teraz każdy 
klient Roto może po prostu odświeżyć, zaktuali-
zować lub rozszerzyć swoją wiedzę na platfor-
mie szkoleniowej.” 

Przygotowani do montażu i sprzedaży
Pożyteczny efekt dodatkowy eLearningu: za-
wsze, gdy niemożliwe jest przeprowadzenie tra-
dycyjnego szkolenia, pracownicy firm produk-
cyjnych i handlowych szkoleni są po prostu 
przez internet. A co, gdy w zespole pojawią się 
nowi pracownicy? Także w tej sytuacji eLear-
ning jest doskonałym rozwiązaniem.

Dobór zagadnień – test wiedzy.
Interaktywne ćwiczenia na zakończenie każdego 
modułu szkoleniowego pozwalają sprawdzić, 
czy istotne szczegóły i fakty na dany temat zo-
stały przyswojone i weszły do aktywnych zaso-
bów wiedzy. „Programy autodydaktyczne za-
wsze powinien kończyć tego rodzaju test”, 
mówi z przekonaniem Herwig Thonhauser. Pro-
fesjonalni lektorzy, sekwencje filmowe i moduły 
interaktywne zwiększają różnorodność form na-
uki i koncentrację użytkowników. Najważniejsze 
zagadnienia danego szkolenia zebrane są w do-
kumencie PDF do pobrania. 

Strony 12, 13 i 14

Nowa rolka V
Faworyt każdej 
linii produkcji okien
+ portrety dwóch firm

 � Tilt & Turn 
Roto Patio Inowa 
Łagodne zamykanie, 
otwieranie i przesuwanie 
+ portret firmy

 � Sliding
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 |  W jedenastu językach z pełną wersją dźwiękową i transkrypcją tekstów lektora: nowy eLearning przygotowuje do montażu i sprzedaży.

Campus Roto – Międzynarodowa 
Akademia

Campus Roto oferuje szkolenia na temat 
produktów i rozwiązań technicznych 
oraz rozmów handlowych z klientami 
końcowymi. W programie są zarówno 
tradycyjne szkolenia seminaryjne w od-
działach Roto w Warszawie, Leinfelden-
-Echterdingen, Kalsdorfie, Velbert i w fir-
mie klienta, a także eLearningi przez 
internet, opracowane przez profesjonal-
nych trenerów.

Zespół Campusa Roto przygotowuje 
szkolenia internetowe zgodnie ze specy-
fiką rynku i wymogami użytkowników, 
do których są kierowane. Oferta obejmu-
je także kompleksowe doradztwo dla 
klientów w zakresie planowania i realiza-
cji kompleksowych szkoleń.

&   Jak odbywa się eLearning Roto? Dwuminutowy film 
wyjaśnia działanie eLearningu. 
 
https://youtu.be/bLKPMBiMSjU

https://ftt.roto-campus.com
https://youtu.be/bLKPMBiMSjU
https://youtu.be/bLKPMBiMSjU
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Kilka pytań

Roto Inside: Jak podsumowuje Pan ostatnie miesiące 
w Technologii Okien i Drzwi Roto? 

Marcus Sander: Jesteśmy firmą w pełni zorientowaną na korzy-
ści klienta. W związku z koniecznością dystansowania się kontakt 
z naszymi klientami w całej dywizji okuć możliwy był tylko przez 
telefon lub konferencje video. Mimo to najwyższym imperaty-
wem było jak najlepsze wsparcie dla każdego z naszych klientów 
i zapewnienie najwyższego poziomu doradztwa. Nasze zespoły 
na całym świecie wywiązały się z tego zadania bardzo dobrze, 
gdyż zdołaliśmy zapewnić kontynuację współpracy z klientami 
w każdej fazie minionego okresu. Jesteśmy dumni z tego zespo-
łowego osiągnięcia naszej firmy.

Roto Inside: Jak rozwiązaliście kwestie obsługi klienta?

Marcus Sander: Nasze struktury dystrybucyjne kontynuowały 
nieprzerwaną współpracę z klientami poprzez komunikację na 
drodze cyfrowej. Od kilku klientów otrzymaliśmy sygnały, że z tej 
możliwości współpracy chcieliby korzystać także w przyszłości, 
gdy akurat będzie ona pozwalała na załatwienie danej sprawy. 

Roto Inside: Produkujecie w 15 fabrykach na całym świecie. 
Czy dotknęły was ograniczenia? 

Marcus Sander: Covid 19 postawił niektóre ze światowych ryn-
ków i regionów w trudniejszej sytuacji niż inne. Na przykład 
w krajach, w których działamy, wprowadzono okresowo zarzą-
dzenia skracające godziny pracy, a nawet zamknięcia zakładów, 
jak w Chinach, Rosji, Włoszech czy w Hiszpanii. To wyzwanie dla 
przedsiębiorstwa. W naszym zakładzie w Leinfelden na przykład, 
od pierwszego dnia kryzysu nie doszło do przerwania pracy, po-
dobnie jak w naszym centralnym centrum logistycznym. Ponie-
waż w wielu zakładach produkujemy liczne grupy produktowe, 
nasze zaopatrzenie było stabilne i pozwoliło na nieprzerwane do-
stawy do naszych klientów na bardzo wysokim poziomie. 

Roto Inside: Jak pan ocenia zdolność dostawczą Roto?  

Marcus Sander: Zbudowaliśmy solidne struktury dostawcze na 
całym świecie. Dzięki nim nie dochodzi do logistycznych trudno-
ści ani z dostępnością materiału, ani z dostarczaniem towarów. 
Stale monitorujemy niezawodność naszej globalnej organizacji 
dostaw i permanentnie dbamy o jej bezpieczeństwo. Dlatego mo-
gliśmy i możemy nadal zapewnić dostępność wszystkich grup 
produktowych Roto na wszystkich rynkach. Poza tym w minio-
nych miesiącach produkowaliśmy powyżej planu, właśnie by ela-
stycznie reagować na potrzeby światowych rynków. 

Utrzymanie naszej bardzo dobrej zdolności dostawczej jest tym, 
co stanowi największe wsparcie dla naszych klientów. Dzięki na-
szej międzynarodowej organizacji możemy zapewnić dostawy 
w każdej chwili.

Roto Inside: Zgodnie z wywiadem z początku roku główny 
punkt ciężkości inwestycji w dziedzinie technologii okien 
i drzwi spoczywać ma na cyfryzacji obszaru produkcyjne-
go. Czy zamierza Pan te wysiłki wzmocnić?

Marcus Sander: Nasze prace związane z powiązaniem naszych 
maszyn w sieć, ze współpracującymi robotami, z bezzałogowymi 
systemami transportowymi i rozwiązaniami cyfrowymi do popra-
wy całego łańcucha dostaw są częścią drogi do przemysłu 4.0. 
W tym znaczeniu kontynuujemy prace zgodnie z planem przed-
stawionym na początku roku. Jesteśmy oczywiście zadowoleni, 
że kilka miesięcy temu, a nawet kilka lat temu, czyli dość wcze-
śnie podjęliśmy te wyzwania. Bo właśnie tu należy upatrywać 
źródeł naszej obecnej dobrej zdolności dostawczej. 

Jednak jeszcze bardziej chcielibyśmy wzmocnić nasze wysiłki 
w zakresie cyfrowej komunikacji produktów. Narzędziem do tego 
celu jest nasza platforma eLearningowa. 11 wersji językowych 
w pełnej wersji dźwiękowej i z transkrypcją tekstów lektora jest 
nośnikiem wiedzy na temat naszych systemów okuć i profili 
uszczelniających Deventer. 

Roto Inside: Jak klienci reagują na ofertę nowego systemu 
okuć?

Marcus Sander: W pełni potwierdziła się nasza koncepcja mo-
dułowego systemu okuć rozwierno-uchylnych. Coraz liczniejsi 
klienci entuzjastycznie przyjmują jego modułową konstrukcję oraz 
jego zalety dla ich rentownej, szczupłej produkcji, takie jak stoso-
wanie jednakowych elementów w różnych grupach produkto-
wych – w rozwierno-uchylnym systemie okuć Roto NX, w syste-
mach przesuwnych Roto Patio Alversa i Roto Patio Inowa.  Te 
kompentecje systemowe w połączeniu z dopasowanym asorty-

mentem uszczelek naszej firmy-córki Deventer i naszymi rozwią-
zaniami progów sprawiają, że ten pakiet produktowy jest szcze-
gólnie atrakcyjny dla producentów stolarki. Konstrukcja 
modułowa umożliwia producentom stolarki elastyczną realizację 
pomysłów, przy jednoczesnym ograniczeniu liczby potrzebnych 
artykułów. Podsumowując: naszą ofertą systemową wspieramy 
produkcję naszych klientów, zarówno na płaszczyźnie procesów, 
jak również pod względem rentowności.

Jednak parametry poszczególnych produktów nie są decydujące 
w takim stopniu, co właśnie kompetencje doradcze naszych 
przedstawicieli, dzięki którym klienci otrzymują szybko dopaso-
wane do ich potrzeb konfiguracje rozwiązań do rozwijanych przez 
siebie produktów. Poza odpowiednim asortymentem produktów 
wymaga to oczywiście także szerokiej wiedzy praktycznej. Do-
brym przykładem może być system przesuwny Roto Patio Inowa. 
Nasza oferta łączy tu dopasowane do siebie okucie, uszczelkę 
i próg. Korzyść naszych klientów: sprawdzony, niezawodny sys-
tem. W procesie dobierania poszczególnych elementów wszelkie 
uzgodnienia prowadzone są z jednym partnerem. 

Roto Inside: Obok okuć, profili uszczelniających, progów 
i innych komponentów technologia okien i drzwi oferuje 
także zamki do drzwi. Czy planujecie Państwo rozbudowę 
programu Door?

Marcus Sander: Na to pytanie mogę odpowiedzieć zdecydowa-
nym tak. Do naszego już dziś bardzo obszernego programu nale-
żą trzy segmenty: zamki wielopunktowe Roto Safe, zawiasy do 
drzwi Roto Solid i system progów Roto Eifel. Podobnie jak nasi 
konkurenci w dziedzinie zamków wielopunktowych prowadzimy 
zarówno badania nad przyszłościowymi koncepcjami ryglowania, 
jak również aktualizujemy istniejące rozwiązania. 

Roto Inside: Z jakimi oczekiwaniami weszliście Państwo 
w drugie półrocze roku 2020?

Marcus Sander: Chcielibyśmy zarówno w codziennej pracy jak 
i w ogólnym rozrachunku ekonomicznym powrócić do normalno-
ści, a tak po ludzku – móc cieszyć się dobrym zdrowiem. W tym 
duchu życzę nam wszystkim dużo siły i wiary w siebie, a czytelni-
kom dziękuję za zainteresowanie naszym magazynem. 

Kilka pytań

Roto AL 300

Do okien aluminiowych ze skrzydłem zlicowanym od wewnątrz
 � Aluvision Głównie systemodawcy z Eu-

ropy i Ameryki Południowej donoszą o po-
wrocie konstrukcji okiennych, w których 
od wewnątrz przylga skrzydła przylega do 
ościeżnicy w jednej płaszczyźnie. Roto pod-
jęło ten designerski trend.

Tego rodzaju okna urzekają pod względem este-
tycznym zlicowaną płaszczyzną skrzydła 
i ościeżnicy od wewnątrz pomieszczenia. Kon-
strukcja ich profili wymaga jednak specjalnej 
geometrii zawiasów, umożliwiających przejście 
skrzydła przy przesuniętej krawędzi ościeżnicy. 

Specjalna geometria zawiasów
Dział Roto Aluvision skonstruował na bazie 

 |  Zawias i wspornik rozwórki  

Roto AL 300 do systemów profili ze 

zlicowaną płaszczyzną skrzydła 

i ościeżnicy od wewnątrz

 |  Rysunek przekroju systemu profili 

ze zlicowaną płaszczyzną skrzydła 

i ościeżnicy od wewnątrz

 |  Wspornik i zawias dolny  

Roto AL 300 do systemów profili ze 

zlicowaną płaszczyzną skrzydła 

i ościeżnicy od wewnątrz

sprawdzonej nawierzchniowej strony zawiaso-
wej w modułowym systemie Roto AL 300 roz-
wiązanie wymaganej geometrii. Nowa strona 
zawiasowa może być stosowana jako prawa 
lub lewa i pozwala na znaczne poszerzenie za-
kresu stosowania modułowego systemu okuć. 
Doradztwa zarówno w zakresie konstrukcji, jak 
i wdrożenia do produkcji udzielają zaintereso-
wanym specjaliści Roto.

„Jakość Roto także do korzystnych cenowo 
aluminiowych okien o atrakcyjnym designie 
– to domena Roto AL 300”, wyjaśnia Matthias 
Nagat, dyrektor ds. dopasowania produktu 
i marketingu w Roto Aluvision. „Dzięki wstęp-
nie zmontowanym elementom zaciskowym 
okucie to upraszcza montaż i skraca czas oku-
wania, niezależnie od tego, którą ze stron za-
wiasowych i jaki system profili stosuje produ-
cent okien.” Nowa strona zawiasowa 
przeznaczona jest zarówno do okien rozwier-
no-uchylnych, jak i rozwiernych o zlicowanej 
płaszczyźnie skrzydła i ościeżnicy i o masie do 
80 kg – w oknach rozwiernych dzięki zastoso-
waniu zawiasu z regulacją.

 |  Rozmowa z Marcusem Sanderem, 

prezesem zarządu firmy Roto Frank 

Fenster- und Türtechnologie GmbH 
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 � Aluvision Szerokość klap wentylacyjnych 
mieści się najczęściej w przedziale od 
170 mm do 300 mm  – to bardzo mało 
miejsca na okucie i jego działanie. Często 
wymagane są zawiasy ukryte.

Mimo to jednak producenci fasad i okien mogą 
być spokojni, że Roto w ścisłej współpracy 
z producentem profilu zaproponuje trwałe roz-
wiązanie okucia o wymaganych parametrach.

Rozwierne klapy wentylacyjne 
Przykładem jest specjalna strona zawiasowa 
opracowana jako rozwiązanie obiektowe do sys-
temu Raico w najpopularniejszym sposobie 
otwierania – do skrzydeł rozwiernych. Krzywa 
i kąt ruchu strony zawiasowej Roto AL Designo 
jako podstawy tego rozwiązania została tak 
zmodyfikowana, że klapa wentylacyjna zyskuje 
niejako zintegrowany ogranicznik otwarcia. 

Inną koncepcję realizuje ogranicznik rozwarcia 
do systemu Raico. Kąt rozwarcia klapy wentyla-
cyjnej ogranicza krótkie ramię ogranicznika. To 
tylko dwa przykłady licznych projektów rozwią-
zań, w których uczestniczy Roto Aluvision każ-
dego roku.

Do RC2
Dzięki zastosowaniu specjalnego narożnika do 
potrzeb tego profilu stało się możliwe dodanie 
aktywnych punktów ryglowania po stronie za-

Rozwierne lub odstawne

wiasów przy użyciu listwy popychacza. To spra-
wia, że nawet przy stosunkowo bardzo ograni-
czonym miejscu we wrębie wąskich skrzydeł 
możliwe jest wykonanie perfekcyjnie szczelnych 
klap wentylacyjnych w klasie RC 2. Aktywne 
punkty ryglowania przeciwdziałają jednocześnie 
wypaczaniu skrzydeł – problemowi, którego 
często obawiają się praktycy.

By zapobiec wypaczaniu się skrzydeł
Na wysokość pomieszczenia, jednoelemento-
we, w ciemnym kolorze: cechy te sprawiają, że 
klapy wentylacyjne mogą ulec deformacji pod 
wpływem tzw. efektu bimetalicznego. Skutecz-
ną ochroną przed tym zjawiskiem jest aktywne 
ryglowanie po stronie zawiasów. Wymusza ono 
podczas zamykania – mimo rozszerzania się 
profili pod wpływem wzrostu temperatury – pra-
widłowe ustawienie skrzydła w pozycji zaryglo-
wanej.

Optymalna krzywa ruchu
Mała szerokość większości klap wentylacyjnych 
niekorzystnie przekłada się na ich kinematykę 
i krzywą ruchu. Roto Aluvision ma rozwiązanie 
także tego problemu: przy zastosowaniu niskich 
lub zagłębionych w ościeżnicy zaczepów fre-
zowanych łatwo da się otworzyć nawet najwęż-
sze skrzydło. Inne rozwiązanie stanowią zaczepy 
i czopy przesunięte względem osi.

Dopasowane rozwiązania klap wentylacyjnych

 |  W wieżowcu Marienturm we Frankfurcie nad Menem 

zamontowano obok 4.200 okien rozwiernych z ukrytym 

okuciem Roto AL Designo 1.675 klap wentylacyjnych 

otwieranych odstawnie do wewnątrz. Szczelne i wygod-

ne w obsłudze klapy wentylacyjne wyposażone zostały 

w odstawne zawiasy nożycowe z programu Roto PS 

Aintree oraz narożniki specjalne.

 |  Skutecznie przeciwdziałają deformacji skrzydeł:  

aktywne punkty ryglowania po stronie klamki w 

rozwiernych klapach wentylacyjnych

 |  Bezpieczne mieszkanie i wietrzenie w wieżowcu  

Marienturm we Frankfurcie nad Menem: klapy wenty-

lacyjne otworzyć może każdy użytkownik wnętrza. Jed-

nak okna rozwierne zaopatrzone są w rozetki pod 

klamkę serwisową i mogą być otwierane wyłącznie 

przez osoby upoważnione. 

Zdjęcie: © Pecan Development GmbH

 |  Narożnik specjalny: zapewnia aktywne ryglowanie na ob-

wodzie klap wentylacyjnych i sprawia tym samym, że są 

one perfekcyjnie szczelne i odporne na włamanie (RC 2). 

Klapy wentylacyjne odstawne do wewnątrz
Zawiasy nożycowe do okien odstawnychh 
z programu Roto PS Aintree z narożnikiem spe-
cjalnym Roto znalazły zastosowanie w rozwiąza-
niu klap wentylacyjnych fasad FKN. Chodziło 
o stworzenie łatwego w obsłudze i jednocześnie 
bardzo szczelnego skrzydła o szerokości zaled-
wie 120 mm i wysokości 1.500 mm.

Pomysł: zastosowanie klapy wentylacyjnej, która 
się nie otwiera w sposób rozwierny, a równole-
gle odstawny do wewnątrz. Firma FKN otrzyma-
ła zatwierdzenie realizacji kompletnej fasady ze 
wszystkimi oknami rozwiernymi i klapami wen-
tylacyjnymi po wykonaniu prototypu we współ-
pracy z inżynierami Roto. Dyrektor sprzedaży 
FKN, Franz Ebert, wspomina: 

„ Projektanci i inwestorzy 
byli zachwyceni klapami 
równolegle odstawnymi 
do wewnątrz.” 

Klapy wentylacyjne przeszły pomyślnie testy na 
niezawodność działania i ilość cykli w akredyto-
wanym centrum badawczym Roto (ITC) w Lein-
felden. Firma FKN wyprodukowała 1.675 klap 
wentylacyjnych i 4.200 okien rozwiernych, które 
zamontowane zostały w wieżowcu Marienturm 
we Frankfurcie nad Menem.

(Prawie) wszystko jest możliwe!
Producenci fasad i okien aluminiowych mogą 
polegać na rezultatach współpracy ich systemo-
dawcy z Roto, gdy w projektach pojawią się ele-
menty skomplikowane pod względem funkcjo-
nalności – nawet trudne z punktu widzenia kon-
strukcji klapy wentylacyjne. Doświadczeni do-
radcy Roto Object Business wspierają projekto-
wanie, wykonanie prototypów i wzorów oraz 
uruchomienie produkcji przez odpowiednią kon-
figurację okuć.

Do okien aluminiowych ze skrzydłem zlicowanym od wewnątrz
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Roto Patio Inowa: łagodne zamykanie, otwieranie i przesuwanie
 � Sliding Jednoznaczne wyróżniki funkcjonalne przesuw-

nego systemu Roto Patio Inowa to poprzeczny ruch do-
mykający skrzydło do ościeżnicy, nieprzerwana uszczelka 
na całym obwodzie skrzydła i sterowane klamką aktywne 
punkty ryglowania na słupku. Różnorodność wymiarów 
sięga od małych okien przesuwnych przy blacie kuchen-
nym po tarasowe drzwi na całą wysokość pomieszczenia. 

Przeszklenia na całą wysokość pomieszczeń w dostępnym na 
całym świecie systemie przesuwnym z profili z drewna, PVC 
i aluminium, zapewniają obfity dopływ światła dziennego 
i umożliwiają realizację przeszklonych fasad. Dzięki ukrytym 
okuciom możliwe jest stosowanie szczególnie wąskich profili. 
Elementy okuć ani nie wchodzą w światło skrzydła, ani nie są 
widoczne na profilu.

Już w pierwszej połowie roku 2020 inteligentny system z rodziny 
Patio przykuł uwagę rynku kilkoma nowościami. Kolejne innowa-
cje produktowe przekładają się na więcej korzyści użytkowych. 

SoftClose 
Funkcja SoftClose Roto Patio Inowa łagodnie wyhamowuje 
skrzydło przesuwne, przyciąga je samoczynnie do ościeżnicy 
i domyka. Daje to zdecydowanie większy komfort i bezpieczeń-
stwo użytkowania, gdyż eliminuje to niemal całkowicie błędy ob-
sługi. Użytkownik rygluje skrzydło przesuwne przez przekręcenie 
klamki. Elementem odpowiedzialnym za tę funkcję jest stalowy 
amortyzator pneumatyczny. Jest on napinany podczas otwiera-
nia skrzydła, dzięki czemu kumulowana jest w nim siła wykorzy-
stywana w późniejszym samoczynnym dociąganiu skrzydła.
Tę funkcję łagodnego zamykania uzupełniają dwa inne warianty.

SoftOpen
Funkcja SoftOpen wyhamowuje otwarte skrzydło i dociąga je au-
tomatycznie do końcowej pozycji otwarcia. Także w tym wypad-
ku amortyzator pneumatyczny pełni rolę zasobnika siły, którą 
uzyskuje podczas napinania przy zamykaniu skrzydła. Zmagazy-
nowana siła oddawana jest przy otwieraniu skrzydła, które dzięki 
temu łagodnie wyhamowuje nie uderzając w ościeżnicę.

SoftOpen i SoftClose można łączyć ze sobą w obwodzie okucia 
skrzydła przesuwnego Roto Patio Inowa o masie do 200 kg. Ko-
rzyść takiego połączenia: dzięki mechanicznie sterowanemu wy-
hamowaniu otwierania i zamykania skrzydła zapewnione jest 
jego trwałe i bezawaryjne działanie. Z jednej strony eliminuje to 
ryzyko błędnej obsługi, a z drugiej skrzydło nie uderza w niekon-
trolowany sposób w ościeżnicę ani przy otwieraniu, ani przy za-
mykaniu. 

9. Juni 2020, 15:46 Uhr www.mainteam.de

Abstufung 1: Schiebelement weiter geschlossen/nach links

Abstufung 2: wie 1 und fester Holm nach rechts

Abstufung 3: wie 2 und Motiv rechts beschnitten
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SoftStop
Ponieważ w skrzydłach o masie powyżej 200 kg siły otwierające 
i zamykające mogą być bardzo duże, zaleca się do cięższych 
skrzydeł funkcję SoftStop. Ona także wspiera łagodne zamyka-
nie skrzydła przez jego wyhamowanie – jednak bez samoczyn-
nego dociągania i domykania. Dzięki spowolnionemu przesuwo-
wi ciężkie skrzydło nie uderza w niekontrolowany sposób 
w ościeżnicę. SoftStop wspiera dodatkowo użytkowników, gdyż 
zmniejsza on konieczną do dociągnięcia skrzydła siłę. Pozwala 
to użytkownikom na świadome przesuwanie i domykanie także 
ciężkiego skrzydła. 

 |  SoftClose, SoftOpen i SoftStop 

Roto Patio Inowa montowane 

są jako ukryte w górnej części 

skrzydła. U góry na prowadni-

cy ościeżnicy montowany jest 

drugi element – niezależny od 

systemu profili aktywator.

 |  Także wózki Roto Patio Inowa 

mocowane są teraz cztere-

ma wkrętami zamiast  

sześciu.

 |  Zoptymalizowane  

zamknięcie środkowe 

Roto Patio Inowa ma 

już tylko 4 punkty mo-

cowania na wkręty.  

Zaleta: szybszy montaż 

i zwolnienie blokady 

montażowej przez przy-

kręcenie elementu do 

profilu drzwi.

Narzędzie napinające
Daną funkcję aktywuje się w drzwiach przesuwnych już na linii 
produkcyjnej przy użyciu tzw. narzędzia napinającego. Jeśli 
funkcja Soft miałaby być aktywowana po zamontowaniu drzwi 
w budynku, to konieczne jest do tego narzędzie napinające. 
Oczywiście skrzydło przesuwne można obsługiwać także wtedy, 
gdy funkcja Soft nie jest aktywna.

Uniwersalny
Jednostka sterująca okucia przesuwnego zintegrowana jest 
w elementach funkcji Soft – SoftClose, SoftOpen i SoftStop – 
i może być stosowana w drzwiach przesuwnych z każdego ma-
teriału: PVC, drewna, drewna/aluminium i aluminium. Oznacza 
to, że niewielka liczba artykułów potrzebna jest do realizacji roz-
wiązania we wszystkich materiałach, a to z kolei przekłada się 
na oszczędność kosztów dla producenta drzwi. Analogicznie do 
zakresu stosowania Roto Patio Inowa systemy przesuwne wy-
konać można w schematach A, A', C, C', K i K'. Możliwa jest re-
alizacja systemu w wariancie wewnątrz- i zewnątrzjezdnym. 

W profilach z drewna i PVC szerokość skrzydła na wrębie sięga 
od 710 mm do 2.000 mm. Wysokość skrzydła na wrębie mieści 
się w przedziale od 600 mm do 2.500 mm. Proporcja wysokości 
do szerokości skrzydła powinna wynosić 2:1. W wariantach 
z profili drewnianych i drewniano-aluminiowych komfortowy ni-
ski próg gwarantuje użytkowanie bez barier w rozumieniu nor-
my DIN 18040.

Prosty montaż 
Wszystkie trzy funkcje Soft montowane są jako ukryte w gór-
nym profilu skrzydła z każdego materiału. Wykorzystywane są w 
tym celu dostępne przymiary. W drzwiach z PVC i aluminium 
zbędne jest frezowanie. 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. Do dopasowania 
w pionie służą elementy dystansowe, które w ilości odpowied-
niej do profilu przykręcane są pod aktywatorem. 

Znormalizowany
Wytrzymałość drzwi przesuwnych zgodnie z DIN EN 13126-
16:2019-07 pozostaje utrzymana także przy zastosowaniu funk-
cji SoftCose-, SoftOpen- lub SoftStop; podobnie jak potwierdzo-
ne w klasie H3 20.000 cykli otwierania i zamykania. Wszystkie 
trzy warianty funkcjonalne działają niezawodnie w zakresie tem-
peratur od +80 do -20 °C.

Bez zmian w zakresie odporności na włamanie RC 2
Montaż trzech funkcji Soft nie ma także wpływu na położenie 
punktów ryglowania. W każdej z funkcji dochodzi jedynie do za-
miany zwykłej jednostki sterującej na jednostkę sterującą zinte-
growaną z elementem tej funkcji. 

Także zostają zachowane w pełnym zakresie własności antywła-
maniowe drzwi. Nie jest potrzebna ponowna certyfikacja. Roto 
Patio Inowa zapewnia odporność na włamanie do drzwi odstaw-
no-przesuwnych w klasie RC 2 zgodnie z normą DIN EN 1627. 

Obok specjalnych zaczepów Inowa na słupku rozmieszczone są 
na całym obwodzie skrzydła zaczepy antywyważeniowe, w któ-
rych ryglują się grzybkowe rolki ryglujące V przeciwdziałając 
wyważeniu drzwi. Dzięki klamce zamykanej na klucz nie ma 
możliwości ani przesunięcia okucia przez podważanie od ze-
wnątrz, ani odryglowania drzwi. Zamontowana po zewnętrznej 
stronie puszki zaswunicy płytka antyrozwierceniowa przeciw-
działa sforsowaniu drzwi przy użyciu wiertarki.

Maksymalna rentowność produkcji
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. Dodatkowy plus w za-
kresie rentowności: do montażu tych trzech elementów w profi-
lach ościeżnicy z PVC, drewnianych i drewniano-aluminiowych 
mogą być stosowane dotychczasowe przymiary wiertarskie.

Jednakowa przestrzeń montażowa profilu
Zoptymalizowane elementy – jednostka sterująca, zamknięcie 
środkowe i wózki pasują do takiej samej przestrzeni montażowej 
profilu jak dotychczasowy program Inowa. Producent drzwi 
przesuwnych nie musi dopasowywać elementów do profilu 
i dysponuje niezmiennie dużą, charakterystyczną dla Inowy  
tolerancją. 

 |  Element SoftClose ze zintegrowaną 

jednostką sterującą

Unowocześniony montaż
Dotychczas montażysta musiał kilka razy przekręcić klamkę 
w celu zerwania blokady montażowej. To działanie jest teraz cał-
kowicie zbędne: blokada w pozycji montażowej zostaje zwolnio-
na podczas przykręcania elementów do profilu. Jest to kolejny 
duży krok w przyspieszeniu montażu, który na dłuższą metę 
przekłada się na wymierne oszczędności. 

Cele optymalizacji produktowych zostały osiągnięte: większa 
prostota montażu i redukcja liczby elementów. Trudno o więk-
szą oszczędność kosztów i czasu produkcji.

Perfekcyjna szczelność 
Punkty ryglowania na obwodzie skrzydła zapewniają równo-
mierny, duży docisk. Dzięki możliwości indywidualnego zwięk-
szenia liczby punktów ryglowania i nakładkowym osłonom alu-
miniowym możliwe jest dodatkowe zwiększenie szczelności 
drzwi, np. przy zastosowaniu Roto Patio Inowa 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. 

To imponująco szczelne domknięcie 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 ruchli-
wych ulic czy lotnisk jest dźwiękoszczelność.

Komfort obsługi
Innowacyjny ruch skrzydła w Roto Patio Inowa podczas zamyka-
nia w poprzek do profilu ościeżnicy eliminuje konieczność uno-
szenia drzwi. Dzięki konstrukcji wózków w pełni opartych na łoży-
skach przesuwanie skrzydeł jest lekkie, a za sprawą doboru 
nowoczesnych, wysokiej jakości materiałów odbywa się bez za-
kłócających odgłosów. Poza tym lekkojezdne rolki gwarantują 
bezwysiłkowe i płynne otwieranie, przesuwanie oraz zamykanie 
drzwi o masie skrzydła dochodzącej do 250 kg. Komfort użytko-
wania wzmocniony jest dodatkowo przez prostą obsługę klamką. 

Już wkrótce jeszcze większa masa skrzydeł
Dążenie do zwiększenia masy skrzydła staje się silniejsze wraz 
z rosnącym zadowoleniem użytkowników na całym świecie 
z wygodnej obsługi, wybitnej szczelności i odporności antywła-
maniowej systemu Roto Patio Inowa. To dążenie już wkrótce się 
urzeczywistni. Cieszymy się, że już dziś możemy zapowiedzieć 
kolejny wymiar szczelności do przesuwnych drzwi tarasowych. 

&     Roto Patio Inowa: więcej na temat inteligentnego, ukrytego okucia 
do odstawono-przesuwnych drzwi tarasowych o dużej szczelności 
 
www.roto-frank.com/pl/roto-patio-inowa/

 |  Wyposażenie montażowe: SoftClose, 

SoftOpen i SoftStop aktywuje się przy 

użyciu narzędzia napinającego.

Film

http://www.roto-frank.com/pl/roto-patio-inowa/
https://ftt.roto-frank.com/pl/produkty/widok-produktu/detail/roto-patio-inowa/
https://www.youtube.com/watch?v=qksk38X7uGc&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=B0yobNpYPog
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 � Drewno 16 lat współpracy łączy węgier-
skiego producenta okien drewnianych, fir-
mę Rábaablak i Roto. Rok 2020 przyniósł 
kolejny milowy krok we współpracy oby-
dwu partnerów: Gábor Kapui, Zoltán 
i Tamás Berghoffer, właściciele firmyRába-
ablak, zwrócili się o wdrożenie systemu 
Roto Patio Inowa i się nie zawiedli.

„W najbliższym czasie chcemy poszerzyć nasz 
asortyment o system przesuwny na bazie profi-
li 92 mm z potrójną szybą”, wyjaśnił Zoltán 
Berghoffer, odpowiedzialny za dystrybucję 
i marketing. Nie kryje swego entuzjazmu. „Rá-
baablak jako pierwszy producent na świecie 
udowodni tym samym, że bardzo szczelny 
i energooszczędny system przesuwny nadaje 
się do profili o tej grubości i zapewni komforto-
wą obsługę.“

Masa na cenzurowanym
Główna uwaga prac rozwojowych skupia się 
na komforcie obsługi i masie skrzydła przesuw-
nego. Roto Patio Inowa jako preferowane przez 
firmę Rábaablak inteligentne okucie do bardzo 
szczelnych systemów przesuwnych zapewnia 
wygodną obsługę skrzydeł o masie do 200 kg. 
W zależności od gatunku drewna i szyby dla 
profili o głębokości 92 mm i szerokości skrzy-
dła już nieco powyżej 1.500 mm łatwo może 
dojść do przekroczenia tej masy granicznej. 

Zoltán Berghoffer pragmatycznie pyta: „Kto 
powiedział, że skrzydło przesuwne musi mieć 
taką samą szerokość jak szklenie stałe? Czy 
rzeczywiście potrzebne jest światło na przej-
ście o szerokości powyżej 1.500 mm?

Okucie, uszczelka, próg
Firma Rábaablak zdecydowała się na wprowa-
dzenie do oferty skrzydła w systemie profilu 
92 mm o szerokości 1.500 mm. Zadanie dla 
Roto i firmy Deventer polegało następnie na 
tym, żeby dopasować okucie, próg i uszczelki 
do zaplanowanej konstrukcji węgierskiego pro-
ducenta okien drewnianych. Postępowi prac 
towarzyszył rosnący entuzjazm po stronie firmy 
Rábaablak, jak wspomina Category Manager 
Roto Aleksander Vukovic. „Nasze zadanie pole-
ga na wspieraniu innowacyjnych partnerów 
w urzeczywistnieniu koncepcji okna, potrzeb-
nego na ich rynku. Dziś wszyscy jesteśmy 
przekonani, że nowy koncept okienny firmy Rá-
baablak może się już niebawem przyjąć także 
na innych rynkach.”

Badania w ITC Leinfelden
W nadchodzących tygodniach wszystko się 
okaże: pierwsze przesuwne okna w systemie 
92 mm z fabryki w Rábapaty dotrały do Mię-
dzynarodowego Centrum Technologicznego 
Roto (ITC) w siedzibie głównej firmy w Leinfel-

Rábaablak Kft., Węgry

den-Echterdingen. Do końca września przej-
dą one wszystkie badania na szczelność i od-
porność na włamanie. Gábor Kapui, który 
odpowiada za technologię produkcji, jest 
pewny swego: „Do tej konstrukcji i jej wyko-
nania bardzo się przyłożyliśmy. Dlatego nie 
mam wątpliwości, że nasze wzorcowe okna 
spełnią wymagania, jakie przed nimi postawi-
liśmy.”
 
Rynkowa premiera we wrześniu
Od razu po zakończeniu badań, węgierski 
producent okien rozpocznie sprzedaż swoje-
go nowego systemu przesuwnego. „Udo-
wodnimy, że Rábaablak po raz kolejny wy-
przedza konkurencję”, z zadowoleniem mówi 
Zoltán Berghoffer. 

A co zdecydowało o tym, żeby właśnie w ten 
projekt zainwestować czas i pieniądze? „Jak 
z reguły w takich wypadkach: intuicja”, mówi 
Tamás Berghoffer. Ta odpowiedź zdumiewa 
tym bardziej, że jego domeną w firmie są fi-
nanse i księgowość. „Oczywiście, że jestem 
człowiekiem liczb i faktów. Jednak w pierw-
szej linii jestem stolarzem z ambicjami i pasją 
do rozwijania naszej oferty.”

Roto Patio Inowa do profilu z drewna 92 mm

 |  Właściciele firmy Rábaablak Kft. od lewej do prawej: Gábor Kapui, Tamás Berghoffer i Zoltán Berghoffer

Zawsze trochę więcej niż inni
Jak dotąd trzej doświadczeni stolarze mogli po-
legać na swoim wyczuciu. Od początku istnie-
nia firmy stawiali na okna wysokiej jakości. Za-
czynali w roku 2004 z profilami 68 mm. „Jednak 
gdy tylko stało się to standardem wśród węgier-
skich producentów okien, stopniowo przeszli-
śmy na profile 92 mm”, relacjonuje odpowie-
dzialny za sprzedaż Zoltán Berghoffer. „Chcemy 
to kontynuować także w systemach przesuw-
nych, a najchętniej z Roto Patio Inowa, gdyż 
w naszej ocenie zasada działania tego okucia 
jest doskonała. Intuicyjna obsługa i duża szczel-
ność wpisują się w nasze wyobrażenia o prze-
suwnych systemach premium.”

Współpraca technologicznych liderów
Dzięki kooperacji firm Deventer, Gutmann,  
Leitz i Roto powstał system IV92 do przesuw-
nych okien i drzwi z drewna z okuciem Roto 
Patio Inowa. IV92 stanowi podstawę, z której 
skorzysta firma Rábaablak jako pierwszy pro-
ducent na Węgrzech. „Poznaliśmy już system 
IV92 pod kątem zastosowania w praktyce”, 
mówi Gábor Kapui. „Wszystkie komponenty 
systemu i narzędzia są doskonale do siebie do-
pasowane i pochodzą od renomowanych part-
nerów projektu – liderów technologicznych 
w swoich dziedzinach. Możemy bardzo szybko 
wdrożyć produkcję seryjną.”

Z ufnością o przyszłości 
Strategiczny cel firmy Rábaablak jest jasny – 
pozycja lidera na rynku okien drewnianych. Ja-
kie szczególne wyzwania wynikają z tej strate-
gii dla firmy? „Liczne i wciąż nowe”, 
odpowiada prezes Gábor Kapui. „Niczego nie 
ukrywamy: by dopasować nasze wewnętrzne 
procesy do rosnącej produkcji, korzystamy ze 
wsparcia specjalistów Roto Lean. W ścisłej 
współpracy z partnerem, będącym ekspertem 
np. w zakresie optymalizacji logistyki produkcji 
lub we wdrażaniu zarządzania typu shopfloor, 
chcemy skorzystać z tych kompetencji.” Za-
równo w dziedzinie rozwoju jak i optymalizacji 
produktu firma Rábaablak wysoko ceni szeroką 
ofertę serwisu Roto i ma nadzieję na kolejne 15 
lat współpracy. 
 www.rabaablak.hu

 | Piękne wnętrza z drewnianymi systemami Rábaablak: węgierska firma wytwarza bardzo szczelny system z profili o grubości 92 mm, do którego dopasowano okucia Roto Patio Inowa i profile uszczelniające Deventer.



| 7

Ukryty zawias Roto Solid C dostępny już w ofer-
cie Aluprof umożliwia zastosowanie w drzwiach 
otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz, o ma-
sie 140 kg z możliwością otwarcia do kąta 110˚ 
– łatwo i bez wysiłku. Zawias gwarantuje bez-
pieczeństwo w zakresie odporności antywłama-
niowej w klasie RC 2. 

W wersji standardowej zawias w ofercie  
Aluprof dostępny jest w kolorze srebrnym 
i czarnym.

Trwałość i odporność antykorozyjna
Powłoka zewnętrzna zawiasu spełnia najwyższe 
wymogi antykorozyjne klasy 5 DIN EN 167, 
a wytrzymałość produktu potwierdzona została 

w 400.000 cykli. Nieprzerwana płaszczyzna 
uszczelniająca minimalizuje straty ciepła.
Dzięki wyposażeniu zawiasu w tuleję samosma-
rującą, drzwi nie wymagają konserwacji.

Łatwy montaż FixClick
Szybkie i pewne zawieszenie skrzydła umożliwia 
funkcja FixClick. Całkowite zamocowanie skrzy-
dła sygnalizuje słyszalne kliknięcie. 

Udoskonalony zestaw montażowy
Dodatkowym ułatwieniem montażu nawet cięż-
kich drzwi jest specjalny zestaw, powiększony 
obecnie o klucz imbusowy. Zestaw dostępny 
jako wyposażenie dodatkowe i zawiera:
Kliny blokujące 3 szt.
Zabezpieczenia przed wyważeniem 3 szt.
Klucz montażowy „kombi” 1 szt.
Klucz imbusowy SW6 1 szt.
Instrukcja montażu 1 szt.

Montaż ułatwia też specjalna poduszka monta-
żowa, dostępna na rynku.

Architektoniczne systemy aluminiowe Aliplast z okuciami Roto

Światowa jakość! Roto AL w imponujących realizacjach

Kompleks budynków ISHO, w rumuńskiej Timi-
soarze, to współczesna alternatywa dla życia w 
mieście. Nowa definicja przestrzeni miejskiej 
harmonijnie łączy nowoczesność i bliski naturze 
styl życia. Obiekt już stał się ważnym symbolem 
na mapie rozwoju miasta.

Design dużych okien w Rumunii dopraco-
wany w najmniejszym detalu
Koncepcja kompleksu ISHO promuje zdrowy 
i zrównoważony styl życia. Została stworzona 
przez zespół ponad 100 architektów, projektan-
tów, konsultantów i inżynierów. Założeniem było 
wykreowanie przestrzeni unikalnej pod wzglę-
dem komfortu życia, w której wszystko, co po-
trzebne jest zawsze na wyciągnięcie ręki. Waż-
nym elementem był perfekcyjny design i idealne 
wykończenie dużych okien, zapewniających wi-
dok na pełne zieleni otoczenie.

Najlepsze rozwiązania do aluminium
Jednym z głównych założeń przy projektowaniu 
budynku było wykorzystanie odpowiednio do-

branych materiałów, takich jak system aluminio-
wy Aliplast. Aby uzyskać efekt  nowoczesnych 
okien o minimalistycznej linii, w 1200 oknach 
w nowych budynkach zastosowano ukryte oku-
cie Roto AL Designo. 

Elegancja z Roto AL Designo 
Ukryty system okuć Roto AL Designo spełnił 
wysokie wymagania projektantów i architektów 
pod względem perfekcyjnego wyglądu, funkcjo-
nalności i łatwego projektowania.  Wszystkie 
elementy okucia, z wyjątkiem klamki, są zinte-
growane w ramie i skrzydle okiennym, przez co 
pozostają niewidoczne i nadają oknom nowo-
czesny design.

Eleganckie i całkowicie ukryte okucie spełnia 
wymogi techniczne nawet dużych i ciężkich 
okien z aluminium, o masie do 180 kg. Rozwią-
zanie zbudowane modułowo, zgodnie ze spraw-
dzonym systemem Roto, przeznaczone jest do 
wykorzystania w niemal wszystkich systemach 
profili z komorą Euro. 

 � Aluminium Od początku swojej działalności w 2002 roku polski Aliplast stawia na ekspansywny rozwój. Do nowoczesnych systemów profili aluminiowych firma stosuje najlep-
sze komponenty, w tym rozwiązania okuciowe Roto. Aliplast stale zwiększa liczbę realizacji obiektowych w Polsce i na terenie całej Europy. Przykładem najnowszych obiektów jest 
nowoczesny kompleks mieszkaniowo-rekreacyjny ISHO w Rumunii czy prestiżowy obiekt Hudson 219 w sercu nowojorskiego Manhattanu. Oba powstają z udziałem produkowa-
nych w Polsce systemów profili oraz rozwiązań Roto do aluminium – zawiasów Roto AL Designo oraz nożyc Roto PS Aintree. 

 |  Kompleks budynków ISHO to połączenie elegancji i no-

woczesności. 1200 okien aluminiowych wyposażono 

w okucia Roto AL Designo. Rendering: http://isho.ro/

Nowość Roto w ofercie Aluprof

Roto Solid C: nieprzeciętny design drzwi wejściowych 
 � Door Ofertę znanych na całym świecie 

rozwiązań systemowych Aluprof uzupełnił 
nowy zawias ukryty Roto Solid C. To nie 
tyko piękny wygląd, zawias do drzwi alum-
iniowych gwarantuje trwałość i niezawod-
ne działanie oraz wysoką szczelność.  

Prestiżowo w Nowym Yorku
Odpowiednio dobrane rozwiązania Roto AL w 
systemach polskiego Aliplastu znalazły zastoso-
wanie także w budynku 219 Hudson, który po-
wstaje w prestiżowej dzielnicy Nowego Yorku. 
Uwagę, przykuwa przeszklona fasada obiektu 
z równolegle-odstawnymi oknami. 

Sprawdzone rozwiązania 
W ponad 90 oknach aluminiowych z profili 
Aliplast również zastosowano rozwiązanie oku-
ciowe Roto. Nożyce Roto PS Aintree do okien 
odstawianych równolegle na fasadę pozwoliły 
uzyskać ciekawy efekt wizualny. Dzięki odsta-
wieniu na zewnątrz płaszczyzny okna na całym 
obwodzie, przebywający w budynku będą cie-
szyć się możliwością wentylacji i dostępem 
świeżego powietrza. Jednocześnie system 
zwiększa bezpieczeństwo użytkowników, unie-
możliwiając niekontrolowane otwarcie na pełną 
szerokość.

 |  Roto AL Designo, całkowicie ukryte okucie do okien 

i drzwi z aluminium, spełnia wymogi techniczne nawet 

dużych i ciężkich okien, o masie do 180 kg. 

 |  Zastosowane rozwiązania Aliplast i Roto pozwoliło uzy-

skać ciekawy efekt wizualny fasady hotelu, ale także so-

lidne i komfortowe użytkowanie okien. Fot. CityRealty
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 � Roto NX Jedną z pierwszych polskich 
firm, które zdecydowały o wykorzystaniu 
okucia Roto NX w produkcji okien jest  
Izoplast – Systemy Okien i Drzwi. Firma 
z ponad 25-letnim doświadczeniem nie-
ustannie wprowadza nowe rozwiązania 
i technologie, zwiększając dynamikę roz-
woju i rozszerzając obszary działania. 

Firma Izoplast – Systemy Okien i Drzwi powsta-
ła w 1995 roku, w położonym w Jeżowie, 
w woj. łódzkim. Od tego czasu oferuje klientom 
w Polsce i na zagranicznych rynkach szeroką 
gamę okien z PVC. Licząca ponad dekadę 
współpraca z Roto przyczynia się do stabilnej 
pozycji firmy na rynku i nieustannego rozwoju. 
O tym, co się zmieniło wraz z nową technologią 
i wdrożeniem systemu okuć Roto NX mówi Da-
riusz Kubiak, dyrektor handlowy w Izoplast. 

„Roto NX: rozwiązanie na miarę XXI wieku” 
Izoplast wprowadził system Roto NX w 2018 
roku – jako jedna z pierwszych firm na polskim  
rynku. „Zawsze staramy się szybko wdrażać 
wszystkie nowości. Stawiamy na rozwój firmy 
i produktów okiennych. Nasza obecność na ryn-
ku od ponad dwóch dekad potwierdza, że idzie-
my z duchem czasu. Często wręcz wyprzedza-
my go. Brak wdrażania nowych rozwiązań  to 
zawsze krok wstecz w rozwoju firmy. Dlatego 
zależało nam, aby dobry produkt jakim jest 
sprawdzony system okuć Roto NT zastąpić jesz-
cze lepszym. Roto NX jest rozwiązaniem na 
miarę XXI wieku” – mówi Dariusz Kubiak.

„Nasi Klienci cenią niezawodność”
„Obecnie w systemie Roto NX okuwamy już prak-
tycznie wszystkie linie produktowe PVC z naszej 
nowej serii eXtremo. Nie stosujemy innych za-
mienników. Po co zastępować coś, co doskonale 
spełnia nasze i klientów oczekiwania? Nasi odbior-
cy to przede wszystkim rodzimi inwestorzy, ale nie 
brakuje też klientów z rynków zagranicznych. Dla-
tego nasze produkty muszą być niezawodne. 
Użytkownicy wysoko cenią jakość i komfort roz-
wiązań. Nowoczesne okna to przede wszystkim 
wygodna i prosta w obsługa. Klienci zwracają 
uwagę na nowe możliwości w zakresie bezpie-
czeństwa i mikrowentylacji, których szerokie spek-
trum oferuje okucie Roto NX” – wyjaśnia Dariusz 
Kubiak. 

Atrakcyjna oferta wygodnych i bezpiecz-
nych okien
Design, mikrowentylacja, solidne zaczepy – każ-
de z tych rozwiązań daje wybór klientowi, wzbo-
gacając ofertę i inspirując inwestorów. Zdaniem 
Dariusza Kubiaka: „Mikrowentylacja w rozwór-
ce, ukryte wkręty zawiasów czy funkcja Roto 

Izoplast – wdrożenie systemu Roto NX z sukcesem

TiltSafe – możliwość wietrzenia pomieszczenia 
przy zachowaniu ochrony antywyważeniowej 
w klasie RC 2 – to rozwiązania, które przekonują 
do wyboru okien z Roto NX nawet niezdecydo-
wanych klientów. Naszym odbiorcom, zależy na 
stolarce niezawodnej, z prostymi, intuicyjnymi 
ale technologicznie zaawansowanymi 
rozwiązaniami”.

Łatwa produkcja
Mała ilość elementów, praktyczne usprawnienia 
na produkcji, łatwiejszy montaż – to aspekty 
szczególnie ważne w codziennej pracy firmy 
Izoplast. Jak wyjaśnia dyrektor handlowy Izo-
plast: „Dużą wagę przywiązujemy do bezpie-

„Z Roto NX stawiamy na rozwój firmy”  

 | Nowoczesne okna muszą być wygodne i proste w obsłudze. Klienci zwracają uwagę na nowe możliwości których szerokie spektrum oferuje okucie Roto NX

 |  Roto NX to ułatwienia także dla montażystów, dzięki możliwości precyzyjnej regulacji 

okuć.

 |  Klienci Izoplast zwracają uwagę na nowe możliwości w zakresie bezpieczeństwa i mikro-

wentylacji, w systemie okuć Roto NX. 

czeństwa. W Roto NX duże okna mogą być 
w pełni bezpieczne dzięki zastosowaniu ele-
mentów zwiększających nośność skrzydła już 
przy wersji standardowej – do 130 kg lub do 
150 kg w wyższej wersji. Obecnie coraz więcej 
klientów, współpracujących z architektami 
oczekuje coraz większych gabarytowo okien i 
przeszkleń. 
System Roto NX umożliwia projektowanie 
większych nowocześniejszych konstrukcji co 
spełnia zmieniające się oczekiwania rynku”.

Prosta decyzja o przejściu na Roto NX
Wpływ na decyzję o wprowadzeniu systemu 
okuć Roto NX, miało dążenie do dalszego roz-

woju produktowego Izoplast i potrzeba wdraża-
nia innowacji. „Ważnym aspektem było także 
zmniejszanie stanów magazynowych i ich opty-
malizacja. Modułowy system sprawia, że może-
my je rozbudowywać na wiele sposobów” – 
dodaje Dariusz Kubiak.

Szybkie wdrożenie 
Proces wdrażania nowego systemu w zakładzie 
produkcyjnym Izoplast trwał około pół roku. 
„Oczywiście, pojawiały się wyzwania, związane 
z oprogramowaniem i dostosowaniem do roz-
wiązań Roto NX. To naturalny proces zmian. 
Jednak pomoc ze strony pracowników Roto 
była nieoceniona. Z dużym zaangażowaniem 
pomagali na bieżąco rozwiązywać różne trud-
ności" – wspomina Dariusz Kubiak.

" Przedstawiciel handlowy i doradcy techniczni 
w  okresie wdrożenia pozostawali do naszej 
dyspozycji. Zresztą cały czas możemy liczyć na 
fachowe doradztwo i pomoc Roto. Pracownicy 
firmy są zawsze do dyspozycji w razie jakichkol-
wiek pytań czy problemów natury technicznej 
czy marketingowej” – podsumowuje dyrektor 
handlowy Izoplast.

 |  Dariusz Kubiak,  

dyrektor handlowy 

Izoplast 
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Expresokna – kompatybilność systemów gwarancją przewagi

„W ostatnim czasie obserwujemy, że Roto Patio 
Alversa I PS, w wersji równolegle-przesuwnej 
z niewidoczną od zewnątrz szczeliną mikrowen-
tylacyjną cieszy się coraz większym powodze-
niem. Przesuwne drzwi coraz częściej prowadzą 
na zewnątrz nie tylko z salonu, ale i z innych po-
mieszczeń – z sypialni czy kuchni. Roto Patio 
Alversa I PS z mikrowentylacją gwarantuje do-
stęp świeżego powietrza przy zaryglowanych 
drzwiach " – wyjaśnia dyrektor Expresokna. 
"W łatwy sposób rozwiązaliśmy kwestie bezpie-
czeństwa, bez dużych dodatkowych inwestycji. 
Za funkcję odporności antywyważeniowej, na-
wet w pozycji mikrowentylacji, odpowiedzialne 
są specjalne zaczepy. Sprawiają, że okno jest 
w pełni zabezpieczone przed włamaniem”.

Synergia produkcji z Roto NX
„Wykorzystanie w systemach Roto Patio Alver-
sa elementów okuć  Roto NX, które stosujemy 
na co dzień w produkcji okien rozwierno-uchyl-
nych to spore ułatwienie. Elementy obwiednio-
we okucia w dużej części się pokrywają i ta uni-
fikacja przynosi wymierne korzyści. Jako produ-
cent stolarki premium korzystamy z najlepszych 
i sprawdzonych materiałów, w tym okuć takiej 
jakości, jak Roto NX” – podsumowuje Sławomir 
Zajkowski. 

   
 

Roto NX i Roto Patio Alversa idą w parze!

 |  Roto Patio Alversa I PS Air Com. Przekręcenie klamki automatycznie ustawia skrzydło w pozycji uchylonej. Wspomaga-

nie zamykania skrzydła z pozycji uchylnej poprzez obrót klamki sprawia, że obsługa nie wymaga wysiłku.

 |  Przykładem rosnącego zainteresowania Roto Patio Alver-

sa jest nowa inwestycja mieszkaniowa w Czeladzi zreali-

zowana z udziałem okien produkcji Expresokna. Kom-

pleks nowoczesnych i przyjaznych rodzinom domów 

szeregowych „Nasze Osiedle” stawia na maksymalne 

udogodnienia dla mieszkańców. Możliwość wygodnego 

wyjścia na patio i automatyczna obsługa drzwi taraso-

wych, była jednym z wymogów projektowych.  

Rendering: www.nasze-osiedle.com.pl

 � Roto Patio Alversa Inwestorzy doceniają 
drzwi równolegle-przesuwne z systemem 
Roto Patio Alversa, ponieważ ich obsługa 
jest lekka i bezproblemowa – nawet cięż-
kich skrzydeł. Jednak kluczem do zróżnico-
wanej i prawdziwie rentownej produkcji 
jest modułowa konstrukcja systemu i moż-
liwość zastosowania uniwersalnego obwo-
du ryglującego okuć Roto NX. O efekcie sy-
nergii mówi firma Expresokna, która jako 
jedna z pierwszych wykorzystuje w pro-
dukcji drzwi przesuwnych nowy system 
okuć Roto NX.

Odpowiednie połączenie tarasu z wnętrzem 
domu ma wpływ na wygodę i jakość życia. 
Obecnie najpopularniejszym rozwiązaniem są 
duże przeszklenia z przesuwnymi skrzydłami, 
sprawiające wrażenie, że otoczenie przenika do 
pomieszczeń. „Drzwi przesuwne z Roto Patio 
Alversa od kilku lat wpisują się w portfolio na-
szych najlepszych produktów. Oprócz walorów 
wizualnych ich atutem jest funkcjonalność – za-
bierają mniej miejsca i dają efekt przestronnego 
wyjścia" – mówi Sławomir Zajkowski, dyrektor 
zakładu w Expresokna.

„Stawiamy na rozwiązania premium!”
Sławomir Zajkowski podkreśla: „Drzwi z syste-
mem Patio Alversa mają od kilku lat stałą pozy-
cję w naszej ofercie. Odbiorcy doceniają, że ich 
obsługa jest intuicyjna i wyjątkowo wygodna 
– przesuwanie odbywa się w poziomym położe-
niu klamki – tak jak otwieranie w oknach roz-
wierano-uchylnych. Z dostępnych trzech wa-
riantów systemu wybraliśmy dwa najbardziej 
zaawansowane: Roto Patio Alversa I PS i Roto 
Patio Alversa I PS Air Com, ponieważ najlepiej 
wpisują się w dostarczane przez Ekspresokna 
rozwiązania Premium. Wersje zaawansowane i 
droższe stanowią 95% naszej oferty”. 

Roto Patio Alversa | PS: bezpieczna 
mikrowentylacja
Oba systemy przesuwne Roto Patio Alversa I PS 
i Roto Patio Alversa I PS Air Com zapewniają też 
wysoki poziom komfortu termicznego. 

 |  System Roto Patio Alversa I PS. W systemie możliwa jest niewidoczna z zewnątrz szczelina mikrowentylacyjna. Za reali-

zację funkcji o odporności antywłamaniowe w klasie RC2 odpowiedzialne są specjalne zaczepy.

 |  Sławomir Zajkowski,  

dyrektor zakładu w  

Ekspresokna

 |    Roto Patio Alversa I PS Air Com: nowy poziom  

komfortu  

Dlaczego Roto Patio Alversa I PS Air Com? „Ponieważ 

te drzwi w wariancie uchylno-przesuwnym, gwarantują 

użytkownikom najwyższy poziom komfortu. Pozwalają 

na skuteczne wietrzenie. Są wygodne dzięki automa-

tycznemu sterowaniu klamką, przy użyciu niewielkiej 

siły. Nie ma potrzeby ręcznego odciągania skrzydła.  

Elementy amortyzujące zapewniają optymalne domyka-

nie i odsuwanie skrzydeł. Automatyczny system docią-

gania ma szczególne znacznie przy dużych gabarytach, 

gdzie ciężar skrzydła sięga 200 kg” –  

mówi Sławomir Zajkowski.
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Elegancki przesuw Team Smoov
Nowość Team Plast drzwi tarasowe z okuciem Roto Patio Inowa

 |  Nowość: system przesuwnych drzwi tarasowych 

Team Plast z okuciem Roto Patio Inowa można 

oglądać w showroomie producenta w Stradomii 

Wierzchniej oraz u partnerów handlowych  

Team Plast.

 � Inowa Od ponad 18 lat firma Team Plast 
produkuje okna i drzwi z PVC i aluminium. 
Komfortowe i solidne cieszą się uznaniem 
klientów w Polsce i za granicą. W portfolio 
producenta nie brakuje innowacyjnych 
drzwi przesuwnych. Wprowadzoną w 2020 
roku nowość – drzwi przesuwne Team 
Smoov, stworzono z wykorzystaniem naj-
nowszego systemu okuć Roto Patio Inowa 
i profili Gealan Smoovio.

Dążenie do innowacyjności i najwyższej jakości 
produktów, przy respektowaniu zasad zrówno-
ważonego budownictwa – to od początku głów-
ne motto działalności Team Plast. Potwierdza to 
bogata oferta najlepszych rozwiązań, wykorzy-
stująca sprawdzone komponenty. Firma nie-
ustannie rozwija portfolio w kierunku eleganc-
kiej i wygodnej stolarki. O szczegółach 
wprowadzenia nowych drzwi przesuwnych 
Team Smoov z okuciem Roto mówi Miłosz 
Kiełbik, dyrektor produkcji PVC w Team Plast.

Nowe technologie komfortu 
„Branża stolarki okiennej to jeden z najdyna-
miczniej rozwijających się sektorów budownic-
twa. Ciągłe zaostrzanie norm w zakresie izola-
cyjności i energooszczędności mobilizuje nas 
do stałego doskonalenia swoich produktów 
i wprowadzania coraz lepszych rozwiązań tech-
nologicznych” – wyjaśnia Miłosz Kiełbik. „Na-
sze nowe drzwi Team Smoov z systemem Roto 
Patio Inowa są tego najlepszym przykładem. 
Dostępne w wymiarach do 4 metrów szeroko-
ści i prawie 2,5 metra wysokości, wyróżniają 
się wygodną obsługą, szczelnością 
i bezpieczeństwem”.

Dla osób, które cenią elegancję
Drzwi Team Smoov z okuciem Roto Patio Ino-
wa są atrakcyjną propozycją dla osób cenią-
cych eleganckie i praktyczne rozwiązania. 
Perfekcyjnie wpisują się w aktualne potrzeby 
budownictwa mieszkaniowego, ale też obiek-
tów publicznych, gwarantując optymalne wy-
korzystanie powierzchni użytkowych. 

„Inteligentne komponenty, takie jak okucie 
Roto Patio Inowa, idealnie spełniają swoją 
funkcję, pozostając jednocześnie niewidoczny-
mi dla oka. Specjalny system lekkojezdnych 
rolek i wózków oraz intuicyjne ułożenie klamki 
sprawiają, że zamykanie nie wymaga użycia 
siły czy szarpania. Gwarantują łatwą i lekką ob-
sługę, wygodną dla osób starszych i dzieci.  
Inwestorzy doceniają ich niezawodność i beza-
waryjność w miejscach dużego ruchu” – doda-
je dyrektor produkcji PVC w Team Plast.

Szczelność najwyższej klasy
W systemach przesuwnych ważnym aspektem 
jest połączenie komfortowej obsługi z wysoką 
izolacyjnością. W drzwiach Team Smoov udało 
się to doskonale. Ich wyróżnikiem jest wysoka 
szczelność, uzyskana dzięki zastosowaniu me-
chanizmu zamykającego Roto Patio Inowa oraz 
systemu uszczelnień po całym obwodzie. 
Innowacyjny ruch odstawno-przesuwny spra-
wia, że skrzydło przy zamykaniu dociskane jest 
do ościeżnicy. Punkty ryglujące umieszczone 
są także w obszarze słupka środkowego. 
Wszystko to zapewnia drzwiom wysoką klasę 
odporności na przepuszczalność powietrza 
i wody.

 |  Eleganckie i wygodne w obsłudze drzwi przesuwne 

Team Smoov są atrakcyjną propozycją dla osób cenią-

cych eleganckie i praktyczne rozwiązania.  

Najlepsze komponenty – wysoka jakość
Wykorzystanie okucia Roto Patio Inowa i profili  
Gealan to także zalety produkcyjne. Ułatwie-
niem jest brak konieczności montażu progu. 
Dodatkowo firma Gealan opracowała innowa-
cyjną metodę łączenia naroży w sposób 
mechaniczny. 

Rozpoczęcie produkcji drzwi Team Smoov uła-
twiło wsparcie techniczne ze strony producen-
tów profilu i okucia. Roto udostępniło zestaw 
szablonów – do wózków, elementów ryglują-
cych „na plecach” oraz napędów po stronie za-
suwnicy. Opracowane wzory przyspieszyły 
montaż elementów skrzydłowych i ramowych, 
gwarantując jakość konstrukcji i eliminując ryzy-
ko błędu. Program do produkcji stolarki okien-
nej Roto WinCon pozwolił na indywidualne 
skonfigurowanie zestawienia okuć okiennych 
w krótkim czasie.

&   Roto Patio Inowa: więcej na temat inteligentnego, ukrytego 
okucia do odstawono-przesuwnych drzwi tarasowych o dużej 
szczelności 
 
www.roto-frank.com/pl/roto-patio-inowa/

Barbara Ahlers, prezes

Roto Frank Okucia Budowlane

Technologia okien i drzwi

 
 

 

  
Dzięki współpracy Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o.   
z firmą Team Plast Sp. z o.o. w 2019 roku na bazie okuć  
Roto Patio Inowa powstał wyjątkowy produkt 

Team Smoov

Innowacyjne drzwi tarasowe z okuciem odstawno-przesuwnym  
Roto Patio Inowa łączą wygodną i lekką obsługę z wysoką  
izolacyjnością i bezpieczeństwem antywyważeniowym.  
Drzwi Team Smoov gwarantują perfekcyjną szczelność  
termiczną i akustyczną. 

Jako dostawca okuć i wieloletni partner firmy Team Plast  
gratulujemy doskonałego i niezawodnego produktu.

Roto Patio 
Inowa

REFERENCJE
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Rok 2019

https://ftt.roto-frank.com/pl/produkty/widok-produktu/detail/roto-patio-inowa/
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niu – odsuwana.” Z ciężkimi przesuwnymi drzwiami tarasowymi 
o masie skrzydła do 400 kg poradzi sobie nawet dziecko. Roto 
Patio Life stosować można do drzwi przesuwnych o szerokości 
zabudowy do 6.500 mm. 

Mniejsze zużycie energii 
Także wymiernie mniejsze zużycie energii dzięki dużej szczelności 
to zasługa Roto Patio Life. Ma to dwa źródła: odpowiednie usta-
wienie klamki uruchamia górny i dolny element uszczelniający, 
gwarantując bardzo dobrą izolację lub rozszczelnienie całkowicie 
zaryglowanych drzwi. W kwestii progu Roto stawia na połączenie 
termoizolacyjnych materiałów, zapewniające optymalny przebieg 
izoterm i przeciwdziałające powstawaniu mostków termicznych. 
Temperatura we wnętrzu bezpośrednio na progu wynosi 10°C na-
wet podczas mrozów do –15 °C zimą. To eliminuje tworzenie się 
kondensatu. 

Bez potykacza w standardzie 
Poza tym o zwykły, wystający próg nietrudno się potknąć – doty-
czy to szczególnie dzieci i ludzi starszych. Dla kogoś na wózku 
inwalidzkim staje się on przeszkodą nie do pokonania. Natomiast 
innowacyjny, komfortowy próg Roto Patio Life z płaską szyną 
jezdną usuwa bariery z drogi. 
www.hollandhoutwerk.nl www.tifaoverbeek.nl

 � Drewno Firma Holland Houtwerk od 25 lat ceniona jest 
za jej nowoczesne stolarstwo. W projekcie hotelu Jakarta 
w Amsterdamie zbudowanego zgodnie z koncepcją neutral-
ności klimatycznej znalazło się między innymi 176 przesuw-
nych drzwi tarasowych z drewna wypełniających pokoje 
światłem dziennymi i świeżym powietrzem. Za dużą szczel-
ność i komfort obsługi odpowiada Roto Patio Life.

Charakterystyczne dla projektu hotelu jest zastosowanie prze-
szklonych elewacji i materiałów nadających się do recyclingu. Tro-
pikalny ogród wewnątrz kieruje uwagę gości na ekologiczne am-
bicje twórców budowli. W pokojach i apartamentach duże wraże-
nie robi na gościach połączenie pełnej przejrzystości szkła i przy-
tulności wnętrza wykończonego drewnem. 

Energooszczędny i komfortowy system przesuwny
Przesuwne skrzydła okien z potrójną szybą otwierają się lekko 
i wygodnie, a – w związku z założoną energooszczędnością – za-
mykają bardzo szczelnie. Dla Holland Houtwerk firma Timmerfa-
briek Overbeek z Haaksbergen w Holandii wyprodukowała roz-
wierno-uchylne portfenetry, jak i drzwi przesuwne. Drzwi wykona-
no z modrzewia, pochodzącego wyłącznie z Europy. Okucie prze-
suwne Roto Patio Life zamontowano w elementach o szerokości 
ok. 3.500 mm, które można wygodnie otworzyć na całą szerokość 
oraz pewnie i szczelnie zamknąć.

Okucie i komfortowy próg Patio Life
„To okucie było doskonałym wyborem do energooszczędnych 
przesuwnych drzwi hotelu Jakarta”, powiedział Gerry Claassens, 
kierujący obsługą klientów w Roto Benelux. „Goście hotelu mają 
komfort lekkiej obsługi dużych drzwi, niskiego progu i dużo dzien-
nego światła. Dla hotelu bardzo korzystna jest energooszczędna 
i szczelna elewacja z dużych okien o potrójnej szybie.” 

Przemyślana obsługa 
Przy zwykłych okuciach otwieranie dużych unoszono- przesuw-
nych drzwi tarasowych to nie lada wysiłek, twierdzi Claassens. 
Żeby można je było przesunąć na bok, trzeba takie ciężkie drzwi 
unieść na wózkach. W Roto Patio Life ten wysiłek staje się zbęd-
ny, bo zamiast całych drzwi podczas otwierania przez przekręce-
nie klamki przyciągana jest do skrzydła uszczelka, a przy zamyka-

Holland Houtwerk i Timmerfabriek Overbeek, Holandia

Komfortowe okucie Roto Patio Life 
do hotelu neutralnego klimatycznie

 |  4-gwiazdkowy hotel Jakarta  

w Amsterdamie: wcześniej cumo-

wały tu statki odpływające do  

Dżakarty, dziś w centrum Amster-

damu rozciąga się zielona oaza. 

Hotel dysponuje 200 luksusowy-

mi pokojami. Architektura jego 

wnętrz nawiązuje do wpływów 

indonezyjskich. 

 Zdjęcie: Hotel Jakarta, Amsterdam

 |  Przesuwne drzwi na wysokość po-

mieszczenia otwierają się bardzo lek-

ko: goście hotelu cenią sobie kom-

fortowe wejście na balkon i pełne 

światła wnętrza. 

 Zdjęcie: Hotel Jakarta, Amsterdam

Przesuwne drzwi z europejskiego modrzewia 
z okuciem Roto Patio Life i z komfortowym progiem 

 §  Współczynnik U = 0,8 W / m2K (dla wymiarów 3,5 x 2,45 m)

 § Szczelność powietrzna: klasa A4 zgodnie z EN 12207

 §  Szczelność na zacinający deszcz: 650 Pa  
zgodnie z EN 1027

 § Odporność na włamanie: klasa 2 NEN 5096

 § Potrójne pakiety szybowe

 § Łatwa obsługa
 |  Bez barier i o dużej szczelności: przesuwne drzwi tarasowe z okuciem Roto 

Patio Life i z komfortowym progiem.
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Faworyt każdej produkcji okien

Nowa rolka ryglująca V
 � Tilt&Turn Udoskonalona pod względem 

konstrukcyjnym, rolka ryglująca V łączy 
mocne strony swojej poprzedniczki z funk-
cjonalnymi wymogami nowoczesnych 
okien i rentownych procesów ich produk-
cji. Rezultat to: mistrz w swojej klasie. 

Proste stosowanie w procesie produkcji okien 
– także na liniach automatycznych – czyni ją fa-
worytem każdej nowoczesnej linii wytwórczej. 
Oczywiście – w profilach z każdego materiału 
i w oknach każdego kształtu i rozmiaru.

W przeciwieństwie do innych dostępnych na 
rynku rozwiązań nowa rolka ryglująca V nie zo-
stała stworzona jako rolka kręcąca się. Jej celo-
wo niewielka „ruchliwość”, płaskie prowadzenie 
na listwie okucia i przyleganie do niej dużą po-
wierzchnią gwarantują maksymalną stabilność, 
szczelność i własności antywyważeniowe okien.

Szybki montaż
Zmieniony kształt tulei sprawia, że rolka V już 
w pozycji neutralnej, bez dodatkowej regulacji 
lepiej dopasowuje się do zmian luzu wrębowe-
go niż inne rolki oferowane na rynku. To idealne 
uproszczenie i przyspieszenie montażu każdego 
okna.

Poza tym dzięki regulacji w pionie rolka może 
się dopasować do zmienionego luzu wrębowe-
go. Tym samym rolka V kompensuje tolerancję 
produkcyjną i montażową oraz ułatwia precyzyj-
ne osadzenie skrzydła w ościeżnicy. Zaleta: tak-
że w trudniejszych sytuacjach technicznych, 
montaż okien odbywa się bardzo sprawnie.

Wystarczą standardowe narzędzia
Dodatkowym źródłem oszczędności czasu jest 
możliwość korzystania podczas regulacji ze 
standardowego klucza imbusowego 4 mm za-
miast lub obok dotychczasowego klucza spe-
cjalnego. Zwykły klucz imbusowy jest podsta-
wowym narzędziem każdego montażysty do 
regulacji wielu innych elementów okucia jak 
wspornik zawiasu dolnego lub ramię rozwórki. 
Klucz imbusowy jest uzupełnieniem dotychcza-
sowego specjanego klucza i także może być 
stosowany do regulacji rolek ryglujących P i E.

Precyzyjna regulacja
Skok drobnozwojowego gwintu rolki ryglującej 
V został zmieniony z 0,8 mm na 0,5 mm. To po-
zwala na jeszcze precyzyjniejsze ustawienie rolki 
w pionie i siły docisku skrzydła. Poza tym spe-

cjalny znacznik pozycji docisku widoczny jest 
podczas regulacji na pierwszy rzut oka. Regula-
cja w pionie i docisku odbywa się jednocześnie.

Szczelność i bezpieczeństwo na lata
Niewielka „ruchliwość” rolki ryglującej V i jej 
masywna konstrukcja zapewniają równomierny 
docisk: rolka V rygluje skrzydło w zaczepie anty-
wyważeniowym. Skrzydło dociskane jest przy 
tym poprzez uszczelkę do ościeżnicy zapewnia-
jąc tym samym duży i równomierny docisk. 
Strona zawiasowa wspiera to działanie, dzięki 
czemu okna nawet przy utrzymującym się wie-
trze pozostają na trwałe szczelnie zamknięte. 
Maksymalne ograniczenie strat ciepła! 

Każda próba włamania napotyka na niezawodny 
opór zgodnie z klasą odporności na włamanie 
danego okna dzięki zaryglowaniu rolki ryglującej 
V w zaczepie antywyważeniowym. Dzięki temu 
oraz dzięki jej masywnej budowie możliwy jest 
do uzyskania wysoki poziom odporności na wła-
manie już w podstawowym wyposażeniu okna.

Trwale stabilna 
Przyleganie rolki V dużą powierzchnią do listwy 
okucia i jej płaskie prowadzenie zapewnia równo-
mierny rozkład sił i minimalizuje zużycie okucia. 

Charakterystyczne dla rolki ryglującej V jest sta-
bilne połączenie kształtowe jej elementów: tule-
ja i trzpień są ze sobą znitowane i połączone 
gwintem drobnozwojowym. Sama rolka ryglują-
ca połączona jest na sztywno z cięgnem okucia. 
To zapewnia jej trwałą stabilność i eliminuje nie-
zamierzoną chwiejność. 

Ochrona przed korozją
Wyjątkową jakość powłoki rolka V zawdzięcza 
udoskonalonej technologii Roto Sil Level 6 dla 
maksymalnej ochrony antykorozyjnej w klasie 5 
wg DIN EN 1670. Uzyskane własności antyko-
rozyjne przewyższają nawet wymogi normy DIN 
EN 13126-8 i nadają powłoce wyjątkową twar-
dość i odporność na ścieranie. 

Dlaczego jest to tak ważne? W miejscach, gdzie 
elementy okucia podlegają obciążeniom mecha-
nicznym lub połączone są nitami konieczne jest 
zapewnienie szczególnej odporności na korozję. 
Tylko wtedy cały obwód okucia może sprostać 
w długim okresie eksploatacji najwyższym wy-
mogom odporności na korozję, by zminimalizo-
wać jej ryzyko dla producentów okien i użyt-
kowników.

 |  Roto Sil Level 6 wyróżnia się przez szczególną twardość   

i odporność na ścieranie, zapewniając ochronę antyko-

rozyjną także w obszarach szczególnie narażonych na 

zużycie.

  Powłoka lakieru

 Pasywacja bez chromu VI

  System ochrony antykorozyjnej 
na bazie mikrokryształów

  Materiał podstawowy: stal

Roto Sil Level 6

&   Obejrzyj film na temat nowej rolki ryglującej V 
 
https://www.youtube.com/watch?v=936btQkdAyc

 |  Rolka ryglująca V Roto NX

https://www.youtube.com/watch?v=936btQkdAyc
https://www.youtube.com/watch?v=1UiEgA6X0OY
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Künzli Holz AG, Szwajcaria

Roto NX do okien o najlepszym designie 

 � Drewno Od ponad 40 lat firmy Künzli 
Holz AG i Roto łączy „zażyłe partnerstwo” 
– tak tę szczególną relację określa Beat 
Egloff, dyrektor produkcji okien w firmie 
Künzli. Jego załoga zamierza utrzymać po-
zycję lidera dobrego designu i jakości m.in. 
także dzięki Roto NX. 

Już od lat Künzli Holz AG sprzedaje wyłącznie 
okna z potrójną szybą. Nowa strona zawiasowa 
Roto NX T o nośności 150 kg w standardzie pod 
tym względem wyprzedza swoją epokę, mówi 
Peter Graf, kierownik projektów. Również w seg-
mencie okien rozwierno-uchylnych rośnie zain-
teresowanie wielkoformatowymi oknami. 
Roto NX nadaje się do wysokości skrzydła do 
2.800 mm bez stosowania dodatkowych ele-
mentów i doskonale wpisuje się w potrzeby fir-
my. Peter Graf mówi dlatego z przekonaniem: 
„Jeśli ktoś chce jak my prowadzić rentowną pro-
dukcję dobrych okien rozwierno-uchylnych, to 
wcześniej czy później zainteresuje się Roto NX 
na poważnie.” System ten oferuje wybitnie dobry 
design i innowacje, które pod względem tech-
nicznym znakomicie spełniają aktualne trendy.

Zasuwnica środkowa Roto NX Plus
Załoga firmy Künzli jest np. bardzo zadowolona 
z nowej zasuwnicy środkowej Roto NX Plus. Jej 
jednoczęściowe cięgno i jednakowa pozycja za-
czepów na skrzydle aktywnym i biernym ułatwia-
ją okuwanie, podkreśla Peter Graf. Ponieważ za-
suwnica dostarczana jest jako otwarta, umożliwia 
to bezpośredni dostęp do wkrętu mocującego. 

„ Tę zasuwnicę szybko się 
docina i montuje.“ 

Specjalista wymienia kolejną zaletę: Element 
blokady błędnego położenia klamki na zasuwni-
cy środkowej może być stosowany jako prawy 
lub lewy i dostarczany jest jako wstępnie zmon-
towany. „Ponieważ bardzo chętnie stosujemy 
blokadę błędnego położenia klamki Roto NX, 
detal ten pozwala nam bardzo wymiernie skró-
cić czas produkcji.”

Oszczędność czasu – np. dzięki EasyMix
„Większą rentowność i obniżenie kosztów pro-
dukcji, a także oszczędności w magazynie zapew-
nia zasuwnica KSR z nowym systemem Easy-
Mix”, dodaje Beat Egloff. To, że listwę zasuwnicy 
od dornmasu 25 mm można zamówić odrębnie 
od puszki zasuwnicy lub zamka, znacznie reduku-
je ilość elementów w magazynie. 

„ Zaciskowy montaż bez 
wkrętów sprawdza się 
niezawodnie.“ 

W ocenie kierownika produkcji firmy Künzli Holz 
AG egzamin praktyczny jak na razie zdały pomyśl-
nie wszystkie elementy Roto NX.

Strona zawiasowa Roto NX
Obydwaj specjaliści w dziedzinie okien drewnia-
nych nie kryją się ze swoim uznaniem dla strony 
zawiasowej T systemu Roto NX. „Już po pierw-
szej prezentacji na targach Fensterbau Frontale 
w roku 2018 byliśmy pewni: design nowej strony 
zawiasowej jest doskonały. Jako pierwszy produ-
cent okien drewnianych w Szwajcarii przechodzi-
my na nią od razu i bez wahania”, wspomina Beat 
Egloff. Nie miało znaczenia, że jako pionier musie-
li się liczyć z koniecznością gromadzenia nowych 
doświadczeń u boku swojego partnera.

Ponieważ pracownicy Roto w Szwajcarii pokazywa-
li się dotychczas zawsze jako absolutnie niezawod-
ni, firma Künzli podjęła „to wyzwanie” w pierwszej 
połowie roku 2019. W ścisłym porozumieniu także 
z dostawcą oprogramowania zaimplementowano 
dane Roto NX i dopasowano je do oczekiwań 
pierwszego producenta. Od początku 2020 r. w za-
kładzie w Davos produkowane są okna rozwierno-
-uchylne wyłącznie z okuciami roto NX z zawiasami 
lakierowanymi proszkowo w kolorze tytan. Od tego 
czasu Beat Egloff zbiera tylko uznanie: 

„ Feedback naszych wyma-
gających klientów jest 
absolutnie pozytywny.“ 

 |  Siedziba  

firmy Künzli Holz AG,  

Davos

Full service przy przejściu na nowy system
Beat Egloff przyznaje najwyższe noty obsłudze 
ze strony Roto w Szwajcarii i przez specjalistycz-
ne działy w Leinfelden podczas wdrożenia no-
wego systemu. „Firma Künzli pracuje od prawie 
czterech dziesięcioleci z Roto i mogę powie-
dzieć, że nie szczędzimy naszemu partnerowi 
wyzwań”, kontynuuje Beat Egloff. „Jesteśmy 
bardzo ambitni, jeśli chodzi o jakość naszych 
okien i obsługę klienta. Dlatego ustawiamy wy-
soko poprzeczkę naszym dostawcom.” Jednak 
podczas przejścia na Roto NX po raz kolejny się 
okazało, że partnerstwo z Roto, także w tak dłu-
giej współpracy, zawsze otwiera nowe perspek-
tywy na przyszłość. 

„ Na wszystkie 
zapytania Roto reaguje 
szybko i kompetentnie.“ 

To oczywiste, że wszystkie życzenia specjalisty 
w dziedzinie okien drewnianych potraktowano 
bardzo poważnie. „Poza tym, nasi opiekunowie 
w Roto są bardzo kompetentni pod względem 
technicznym. Dlatego pozostajemy z nimi chęt-
nie w stałym kontakcie.”

Program produktów Roto na czele
Beat Egloff pozytywnie podsumowuje przejście 
na Roto NX. I posuwa się nawet dalej: „Asorty-
ment Roto pozwoli nam także w przyszłości 
spełnić każde życzenie klientów.” Od wprowa-
dzenia uniwersalnego okucia Roto Patio Alversa 
do równolegle i uchylno-przesuwnych drzwi ta-
rasowych weszło ono do regularnej oferty firmy 
Künzli i cieszy się niezmiennym powodzeniem. 
Firma produkuje ok. 100 przesuwnych drzwi 
rocznie, które wyposaża w rozwiązanie Roto Pa-
tio Alversa | PS z mikrowentylacją. 

„ Design okien Künzli i roz-
wiązania Roto wspólnie 
ustanawiają standardy.“ 

Beat Egloff jest o tym przekonany. Firma, której 
pracuje on już 15 lat, utożsamiana jest z nad-
zwyczajnymi produktami i serwisem. „Zwracają 
się do nas architekci i inwestorzy, którzy bardzo 
szczegółowo mówią o swoich wyobrażeniach 
na temat poszukiwanych okien. My robimy 
wszystko, by spełnić każde, choćby najbardziej 
wyrafinowane życzenie.” A to, że przy indywidu-
alności wzorniczej rozwiązania techniczne mu-
szą być niezawodne, to oczywistość. „Dzięki 
Roto na szczęście jeszcze nie dotarliśmy do gra-
nic możliwości.“ 
 www.kuenzli-davos.ch

 |  Beat Egloff,  

dyrektor produkcji okien, 

Künzli Holz AG,  

Davos

 |  Peter Graf, kierownik 

projektów,  

Künzli Holz AG,  

Davos

 |  Z prawej: Budynek administracyjny 

Stadthaus w Adliswil. Okna rozwierno-

-uchylne wyposażone są w Roto NX. 

Zdjęcie: Pfister Schiess Tropeano 

& Partner Architekten AG (projekt), 

Gähler und Partner AG (projekt gene-

ralny), Nightnurse Images GmbH  

(wizualizacja)

 |  U góry: Vaillant-Arena w Davos.  

Okna w części stożkowej 

wyposażone są w Roto NX.  

Zdjęcie: Marques Achitekten AG 

(projekt), Ruedi Walti, Basel (zdjęcie)
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 |  W moskiewskim apartamentowcu „Miłość i Gołębie“ 580 okien rozwierno-

-uchylnych firmy Schtandart wypełnia wnętrza światłem. 

 |  Firma Schtandart dostarczyła 776 okien rozwierno-uchylnych do moskiew-

skiego wieżowca mieszkalnego „Serce Stolicy”.

Nowy początek z Roto NX
Schtandart, Rosja

 � PVC „Roto jest jednym z naszych najważniejszych 
partnerów – tak w codziennej pracy, jak i w planowaniu 
przyszłości“, wyjaśnia Evgeny Kotov, dyrektor rosyjskie-
go producenta okien, firmy Schtandart. Co do nadrzędne-
go celu obie firmy są zgodne: niezmiennie najlepsza ja-
kość i atrakcyjny design. 

Program okuć Roto NX w jego ocenie znakomicie spełnia te wy-
mogi. „Rzeczywiście jest to ,rozwierno-uchylny system okuć 
okiennych, który na nowo wyznacza kierunki rozwoju’ rynku. 
Roto nie obiecało za dużo.” Od roku 2015 firma Schtandart wypo-
sażała swoje okna rozwierno-uchylne w okucia Roto NT. Na tar-
gach Fensterbau Frontale 2018 właściciel firmy poznał Roto NX. 

Na Fensterbau Frontale był początek
„Mieliśmy wtedy dużo czasu, żeby dokładnie przyjrzeć się po-
szczególnym elementom na stoisku Roto”, wspomina Evgeny 
Kotov. Od razu po targach zaczęto się zastanawiać w firmie 
Schtandart, kiedy i w jaki sposób poinformować klientów o moc-
nych stronach Roto NX oraz rozpocząć przestawianie produkcji 
na nową stronę zawiasową P. Gdy doszło do tego w lipcu 
2019 r., przejście  nastąpiło sprawnie i bez zakłóceń, podkreśla 
Evgeny Kotov.

„ Znakomicie się uzupełniamy:  
zaopatrująca nas w okucia handlo-
wa firma TBM, Roto i Schtandart.“

 
Od tamtej pory popyt na okna standardowe z Roto NX stale rósł. 
Dlatego Evgeny Kotov jest dobrej myśli: „Rok 2020 mimo dużych 
ograniczeń związanych z koronawirusem ma szanse stać się 
mocnym rokiem dla firmy Schtandart, bo 800 naszych partnerów 
handlowych entuzjastycznie przyjęło okna w dostępnych warian-
tach, które możemy zaoferować dzięki temu okuciu.” Cenią oni 
przede wszystkim elastyczność w zakresie rozmiarów i szyb, 
a w związku z tym większą masę skrzydła, którą dźwiga standar-
dowa strona zawiasowa P 130 kg.

Nowy standard
W roku 2019 firma Schtandart wyprodukowała i sprzedała ok. 
280.000 okien rozwiernych i rozwierno-uchylnych. Strona zawia-
sowa Roto NX P 130 z jej jakością i designem ustanowiła przy 
tym nowy standard na rosyjskim rynku. Ponieważ firma we wła-
snym zakresie wykonuje zespolenia szybowe, ważną rolę w mar-
ketingu okien odgrywa energooszczędność. „Udział sprzedaży 

okien z potrójną szybą jest u nas wyraźnie większy”, mówi Evge-
ny Kotov, „dlatego ma dla nas duże znaczenie, że strona zawia-
sowa P dostępna jest do skrzydeł o masie 130 kg i 150 kg.”

Skrócenie czasu produkcji możliwe za sprawą Roto NX, general-
nie dobrze się wpisuje w plany ekspansji firmy Schtandart, wyja-
śnia Evgeny Kotov. Ten program okuć umożliwia szybką pracę 
minimalizuje źródła błędów na produkcji oraz podczas montażu. 
To bardzo ważne dla firmy, która chce rosnąć.” Ogromną wartość 
z perspektywy specjalisty ma także to, że zredukowana liczba 
elementów umożliwia oszczędność kosztów logistyki produkcji:

„ Rentowna produkcja – Roto NX 
otwiera nowe możliwości.“

 
Poza tym mniejsza jest pracochłonność aktualizacji danych dzięki 
zredukowanej liczbie elementów, mówi Evgeny Kotov. „Może się 
wydawać, że to szczegół, ale nasze liczby pokazują wyraźnie, że 
także ten efekt jest w naszej skali opłacalny.”

Roto NX przekonuje
Roto NX ma cenny wkład w pozycjonowanie firmy Schtandart na 
rosyjskim rynku okiennym. „To utwierdza nas w tym, że Roto jest 
dla nas absolutnie odpowiednim partnerem”, podkreśla Evgeny 
Kotov. Cechy takie jak zintegrowana mikrowentylacja w standar-
dzie, atrakcyjny design wsporników zawiasu górnego i dolnego, 
a także powłoka Roto Sil Level 6 odg rywają ważną rolę w wy-
różnieniu się marki Schtandart w świadomości klientów. 

„Roto NX i marka Roto znakomicie wpisują się w cele naszej fir-
my”, podsumuwuje Evgeny Kotov, „nasi partnerzy handlowi są 
pewni, że otrzymują od nas okna, które są w pierwszej lidze pod 
względem niezawodności działania i jakości. A my jesteśmy 
pewni, że dostarczająca nam okucia, firma handlowa TBM i Roto 
stają na wysokości zadania, by udzielić nam doskonałego wspar-
cia pod względem rozwiązań technicznych i logistyki. Jeszcze 
nigdy się na nich nie zawiedliśmy.” www.schtandart.com

 |  Evgeny Kotov,  

dyrektor fabryki okien 

Schtandart

 |  Moskiewski wieżowiec mieszkalny „Picasso” mieści 393 mieszkania. 2.875 okien rozwierno-uchylnych pochodzi z firmy Schtandart.

&  Rentowne, bezpieczne, komfor-
towe, o atrakcyjnym designie:  
Roto NX w skrócie 
 
www.rotonx.pl

http://www.rotonx.pl
https://roto-nx.roto-frank.com/pl
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Fenestration Solutions Australia

Wzmocnienie australijskiej produkcji okien 
 � Handel okuciami „Myślę, że w kontekście tegorocznych 

katastrof pogodowych w naszym kraju ludzie zaczynają 
inaczej patrzeć na producentów okien“, mówi Shane 
McDuff, prezes firmy Fenestration Solution Australia (FSA) 
z Melbourne. 

Od wielu lat firma FSA zaopatruje australijskich producentów 
okien w komponenty do produkcji. Głównie dzięki dwóm strate-
giom udało im się w przeszłości obronić przed agresywną konku-
rencją cenową z Chin. Kilku producentów skoncentrowało się na 
konkurowaniu tradycyjnymi, prostymi oknami w niskiej cenie. 
Inni wypracowali sobie stopniowo pozycję ekspertów wysokiej 
jakości okien z aluminium i PVC na wymiar, poszukiwanych do 
budownictwa na indywidualne projekty „Większość standardo-
wej stolarki PVC, stosowanej w australijskim budownictwie, do-
starczana była dotychczas z Chin w postaci gotowej do zamonto-
wania”, wyjaśnia Shane McDuff.

Bolesne wnioski
Rok 2020 przyniósł australijskiemu budownictwu od razu kilka 
bolesnych doświadczeń: 1. Rozpowszechnione w całym kraju 
bardzo proste okna z drewna ulegają w czasie pożaru całkowite-
mu zniszczeniu. 2. Właściciele domów dostają w wyniku pożaru 
zbyt niskie odszkodowanie od firm ubezpieczeniowych, by za-
kupić bardziej odporne na ogień okna z PVC lub aluminium zgo-
nie ze standardem „bushfire”. Muszą sięgać do oszczędności. 
3. Duże uzależnienie od chińskich prefabrykatów dla wielu ele-
mentów i konstrukcji budowlanych może sparaliżować australij-
skie projekty budowlane w sytuacjach kryzysowych, jak np. 
pandemia koronawirusa. Shane McDuff nie ma wątpliwości: 

„ Australia musi ponownie wzmocnić 
rodzimych prężnych producentów 
okien i drzwi.“ 

Kilkumiesięczne terminy realizacji na okna, których niezwłocznie 
potrzebują po pożarach lasów do odbudowy domów pogorzel-
cy, są nie do przyjęcia w sytuacji gdy całe rodziny potraciły dach 
nad głową. Problem ten jest następstwem deficytu zdolności 
produkcyjnych krajowego przemysłu oraz zatrzymania produkcji 
przez chińskich wytwórców krótko po fali pożarów w wyniku 
pandemii koronawirusa. Według Shane’a McDuffa niedoborów 
w budownictwie mieszkaniowym, które powstały w wyniku za-
trzymania importu okien w pierwszym kwartale 2020 roku, nie 
da się obecnie nadrobić. 

Wzrost popytu u australijskich producentów
Tego rodzaju reakcje deweloperów i inwestorów prywatnych na 
podobne doświadczenia potwierdzają coraz częściej producenci 
okien i klienci FSA. Ich księgi zamówień pęcznieją z miesiąca na 
miesiąc, gdyż zasobni Australijczycy skłaniają się coraz chętniej ku 
trwalszym i odporniejszym oknom z aluminium i tworzyw sztucz-
nych z produkcji krajowej. Shane McDuff mówi z przekonaniem: 

„ Coraz więcej właścicieli domów 
chce okien dobrej jakości.” 

Korzysta na tym FSA. Firma ta jako diler okuć już przed laty sku-
piła się na pozyskiwaniu i dostarczaniu wysokiej jakości kompo-
nentów do okien i drzwi. W większości pochodzą one od euro-
pejskich producentów. „Roto jest jednym z naszych 
najważniejszych partnerów”, twierdzi Shane McDuff, „przede 
wszystkim w dziedzinie okien z profili aluminiowych.” W obliczu 
drożejącej produkcji okien drewnianych w wyniku restrykcji 
prawnych dotyczących wyrębu drewna, staje się coraz bardziej 
prawdopodobne, że Australijczycy wybierać będą w przyszłości 
coraz częściej okna z PVC o europejskim sposobie otwierania. 
„Przysporzy to niespotykanej tu wcześniej popularności euro-
pejskim systemom profili i okuć.”

Obiecujący start 
Roto Patio Inowa
Z wielkim zainteresowaniem krajowych producentów spotykają 
się na przykład systemy z takimi okuciami jak Roto Patio Inowa, 
których komfort obsługi i szczelność znacznie przewyższa au-
stralijskie standardy. 

„ FSA zdobyło renomę ambasadora 
innowacji takich jak Roto Patio 
Inowa.”

Głównie w dużych miastach i aglomeracjach stale rośnie zainte-
resowanie oknami termoizolacyjnymi i dźwiękoszczelnymi w eu-
ropejskim standardzie. Obecnie produkowane są one wciąż na 
bazie profili aluminiowych o rodzimym pochodzeniu. Jednak co-
raz częściej brani są pod uwagę europejscy systemodawcy profili 
z PVC. 

Dotychczas systemy przesuwne z PVC do okuć Roto Patio Inowa 
pochodziły z Chin. Systemy przesuwne z certyfikatem odporności 
na tajfuny cieszą się dużym uznaniem i stanowią mocny argument 
przy sprzedaży drogich apartamentów, jak twierdzi Shane McDuff. 
„Komfort, ugruntowujący się tu wraz z Roto Patio Inowa, przeko-
nuje coraz liczniejsze rodziny, budujące domy jednorodzinne. Po-
nieważ są one szczególnie atrakcyjną grupą odbiorców naszych 
klientów, aktywnie wspieramy wdrożenie inteligentnego okucia 
przesuwnego do systemów przesuwnych o dużej szczelności.”

Duży magazyn w Melbourne
FSA sprowadza produkty Roto zarówno z Leinfelden, jak i z Sin-
gapuru. Stany magazynowe są duże, bo terminy dostaw do sze-
ściu tygodni są jednak długie. „Popyt jest stały, i duże stany nie 
stanowią wielkiego ryzyka”, ocenia Shane McDuff. „Zarówno 
producenci jak i dilerzy, którzy zdecydowali się na ,europejskie 
okna’, pozostali wierni temu segmentowi i firmie FSA. Wraz 
z nimi i dobrymi partnerami jak Roto kształtujemy i rozwijamy ten 
rynek – ugruntowujemy tym lepszą jakość i zwiększamy zadowo-
lenie właścicieli domów.”

Czy to znaczy, że FSA nadal liczy na wzrost popytu? „Bez cienia 
wątpliwości”, potwierdza Shane McDuff. „Nie myślimy jednak 
o skokowym wzroście, ale o stopniowym rozwoju organicznym. 
Za sprawą dobrych produktów, a także kompleksowego serwisu 
nasi klienci deklarują silną więź z FSA Liczymy, że serwis ten sta-
nie się znakiem rozpoznawczym naszej marki, co zakłada, że za 
rozwojem obrotów podążać będą plany rozwoju naszego zespołu.”  
              www.fsa-aus.com.au

 |  Utworzona w roku 2008 firma od roku 2011 współpracuje z Roto i zaopatruje 

producentów okien w całej Australii i w Nowej Zelandii.

 |  Shane McDuff, prezes,  

Fenestration Solution Australia

 |  Okna i drzwi z aluminium na wymiar z rodzimej produkcji do indywidualnych projektów architektonicznych  

zdjęcie: Aluminium Industries, Victoria

 |  Rosnący segment: wysokiej jakości okna z PVC otwierane jak w Europie 

zdjęcie: Energy Efficient Windows
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 � Door Jak zdobyć pozycję piątego produ-
centa drzwi i bram z aluminium Portugalii? 
„Dzięki dobrym pomysłom i współpracy 
z dobrymi partnerami“, mówi Daniel Costa. 
Jest prezesem firmy Gardengate S.A. od 
chwili jej założenia.

Znany portugalski producent komponentów, fir-
ma Porta XXI Group z Bragi koło Porto, założyła 
na początku roku 2007 wraz z firmą Gardengate 
S.A. własną produkcję elementów budowlanych 
z aluminium i drewna. Daniel Costa otrzymał za-
danie rozwinięcia firmy do roli cenionego do-
stawcy dla partnerów w Europie i Afryce Pół-
nocnej. Najwyraźniej wiedział, czego od niego 
oczekiwano. Obecnie jego załoga produkuje 
w zakładzie o powierzchni 20.000 m2 dla odbior-
ców z Belgii, Niemiec, Francji i Holandii oraz – 
poza Unią Europejską – dla klientów w Algierii, 
Wielkiej Brytanii, Mauretanii, a ostatnio także 
w Kolumbii. Z liczącą blisko 400 pracowników 
załogą Gardengate jest największym pracodaw-
cą w strefie przemysłowej Adaúfe. Jasny cel na 
rok 2020: rozwój firmy Gardengate do jednego 
z pięciu największych producentów drzwi 
i bram z aluminium w Portugalii. 

Sprawdzony system: Roto Door
Roto jest cenionym partnerem firmy Gardenga-
te. „Tu kupujemy zawiasy i zamki do drzwi”, wy-
jaśnia Daniel Costa, „i udostępniliśmy naszym 
klientom niemal wszystkie innowacje programu 
Roto Door ostatnich lat.” Asortyment obejmuje 
mechaniczne, mechaniczno-automatyczne 
i elektro-mechaniczne zamki wielopunktowe do 
drzwi ryglowanych kluczem we wkładce lub 
przez uniesienie klamki. Roto Safe H | Fasteo, 
Roto Safe E | Eneo CC, Roto Safe C | Tandeo czy 
Roto Safe C | C600 – poprzez indywidualne ada-
ptacje i znakomitą współpracę Roto zawsze 
wspiera wdrożenie każdego rozwiązania do pro-
dukcji drzwi. 

Dostawy z Roto odbywają się z dużą częstotli-
wością, dzięki czemu większość zawiasów 

Gardengate S.A., Portugalia

i zamków trafia wprost z rampy dostawczej na 
linię produkcyjną portugalskiego producenta 
drzwi. Gardengate jest nowoczesną firmą o wy-
sokim poziomie automatyzacji, podkreśla Daniel 
Costa i chwali:  

„ Dopasowanie produktów 
i logistyki Roto pasuje 
idealnie do naszych 
potrzeb.” 

Premium: drzwi wejściowe z Roto Solid C
Od wprowadzenia na rynek ukrytych zawiasów 
do drzwi Roto Solid C w minionym roku firma 
Gardengate pracuje nad rozwojem segmentu 
wysokiej jakości drzwi wejściowych w nowo-
czesnym wzornictwie. Ten odporny na korozję 
zawias dzięki nośności do 140 kg jest podstawą 
produkcji szczególnie trwałych, dużych i cięż-
kich drzwi wejściowych w klaśie odporności na 
włamanie RC2. „To wpisuje się idealnie w nasze 
plany”, mówi Daniel Costa.
 

Plany rozwoju z Roto Door

 |  Wysokiej jakości drzwi wejściowe z Portugalii:  

Gardengate od lat stawia na Roto.

 |  Gardengate stosuje Roto Solid C od września 2019 r. 

 |  Daniel Costa, 

prezes, 

Gardengate S.A.

W roku 2019 firma Gardengate sprzedała ok. 
20.000 drzwi wejściowych. Segment premium 
z ukrytymi zawiasami stale rósł, jak wynika z ob-
serwacji Daniela Costy. Jego opinia na temat 
nowości w asortymencie Roto Door jest także 
bardzo pozytywna: 

„ Zawias Roto Solid C jest 
innowacją, która dokład-
nie trafia w potrzeby 
rynku.” 

Dzięki jego mocnym stronom i zaletom ten 
ukryty zawias wspiera Gardengate w wytwarza-
niu wysokiej jakości niezawodnych i bezobsłu-
gowych produktów. Z perspektywy doświad-
czonego menedżera to najlepsza podstawa 
trwałego sukcesu. „Cel, do którego zmierzamy 
z naszymi najlepszymi klientami, jest jasny: 
chcemy sprzedawać co najmniej 1.000 drzwi 
rocznie w segmencie premium.” Czy ten wzrost 
odbywał się będzie stopniowo, czy skokowo, 
nie jest czynnikiem krytycznym. „Jesteśmy 
w stanie bardzo szybko dopasować nasze moce 
do dużego popytu. Podobnie jak Roto.”

Z przekonaniem: niezawodność, serwis,  
innowacyjność
Znaczy to, że powodów zacieśniania współ-
pracy z Roto jest wiele? „Bezsprzecznie.” Po-
twierdza Daniel Costa. „Opieramy się na nie-
zawodności Roto, korzystamy z obszernego 
serwisu w zakresie logistyki, a także z inno-
wacyjności naszego partnera. To bardzo cen-
ne dla nas cechy, gdyż stawiamy na rozwój 
i nowości.” 
 www.gardengate.com.pt

&    Przegląd całego programu Roto Door 
 
www.roto-frank.com/pl/drzwi-wejsciowe
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