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Wydanie 47

Technologia okien i drzwi Roto. Informacje dla klientów i partnerów 
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 � Firma Wybuch pandemii koronawirusa do-
prowadził do radykalnych zmian w życiu go-
spodarczym całego świata. Żadne z wiążą-
cych się z tym wyzwań nie osłabiło 
pionierskiego ducha wynalazczości Roto. 
Wręcz przeciwnie. 

Dzięki wdrażaniu od lat cyfryzacji produkcji i ste-
rowania procesów Roto potrafiło utrzymać pełną 
zdolność dostawczą we wszystkich fazach pan-

Cyfryzacja handlu
Jak zorganizować satysfakcjonujące doradztwo, 
obsługę klienta i sprzedaż z ograniczonym kontak-
tem osobistym i zwiększonym udziałem komuni-
kacji on-line? Roto znalazło kilka interesujących 
odpowiedzi na to pytanie i wielu pracowników fir-
my wniosło swoje doświadczenia w rozwój przy-
szłościowego, cyfrowego narzędzia wspierające-
go sprzedaż. Stworzono całkowicie nowatorską 
platformę komunikacji – Roto City. Na początku 
roku eksperci Roto Aluvision jako pierwsi rozpo-
częli wspólne wizyty z klientami w tym wirtual-
nym mieście. Jak w prawdziwej metropolii z real-
nego świata w Roto City znaleźć można budynki, 
zaczynając od domów jednorodzinnych, a na 
szpitalach kończąc, do których potrzebne są no-
woczesne okna i drzwi. Dział handlowy Roto pre-
zentuje na przykładzie tych budynków dzięki no-
woczesnym rozwiązaniom komunikacyjnym 
i specjalnie zaprojektowanym prezentacjom, jak 
mogą okna i drzwi optymalnie dopasować się do 
wymogów użytkowników.

Rozbudowa platformy
Już po kilku tygodniach pracy w Roto City użyt-
kownicy platformy nie mieli wątpliwości: satys-
fakcjonujące doradztwo możliwe jest także bez 
odległych podróży – dzięki wizycie w Roto City. 

demii. Gdy wirus zaczął zataczać coraz szersze 
kręgi i osobiste spotkania stały się ryzykowne, 
gotowy był koncept przekazywania wiedzy przez 
internet – Roto E-Learning. Szybko stało się ja-
sne, że także praca handlowców wymaga syste-
mowej cyfryzacji. Konieczne było ponowne 
przemyślenie procesów komunikacji i obsługi 
klienta, by w dalszym ciągu mogły one dostar-
czać oczekiwanych korzyści – klientom i wszyst-
kim, którzy chcą poznać Roto.

 � Aluvision
Roto AL + AL Designo 
–  do 3 000 mm  

bez konieczności do-
puszczenia obiektowego 

– z certyfikatem QM 328
Strony 4 i 5

Zespół projektu kontynuuje z pełnym zaangażo-
waniem pracę nad rozwojem wirtualnego mia-
sta i jego infrastruktury, która umożliwia han-
dlowcom wspieranie klientów pomysłami 
i doradztwem technicznym. Na przykład przy 
zakładzie Roto w Velbert powstało ostatnio no-
woczesne studio, z którego możliwy jest kontakt 
opiekunów klienta z producentami okien na 
wszystkich kontynentach. Mogą oni na żywo 
uczestniczyć w dyskusjach specjalistów 
i w tworzeniu nowych rozwiązań.

Innowacje do budynków przyszłości
Dzięki dobremu przygotowaniu i pewności sie-
bie partnerzy Roto mogą stawić czoła przyszło-
ści także w czasach pandemii. Już dziś mają do 
dyspozycji w serwisie do pobrania na stronie 
internetowej www.roto-frank.pl instrukcje mon-
tażu, konserwacji i obsługi, filmy montażowe 
i wiele innych materiałów. Cyfryzacja Campusa 
Roto umożliwiła dostęp do przydatnych mate-
riałów i programów szkoleniowych. Doradcy 
klienta Roto aktywnie uczestniczą w zaawanso-
wanych merytorycznie pracach zespołów pro-
jektowych. Wszystko to, podobnie jak dobra 
współpraca dotychczasowych i nowych partne-
rów, tworzy znakomite warunki dla pomyślnego 
rozwoju. 

Rozmowy handlowe przyszłości

Welcome to Roto City!
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 � Tilt&Turn, Sliding
Relacje klientów 
Polska, USA,  
Hiszpania,
Holandia

 Roto City – step into a new world: Czy chodzi o budynek o szczególnych wymaganiach, jak np. hotel, szpital czy 

przedszkole? Goście Roto City wyrobią sobie zdanie na temat wartości dodanej przemyślanych rozwiązań okuć. Podczas 

wideokonferencji klienci wraz z ich doradcami technicznymi z Roto wspólnie mogą określić kolejność omawiania po-

szczególnych zagadnień, potrzebnych do ukończenia projektu.

  zdjęcie: Roto/pixabay

&  Informacje na temat Roto City i formularz zgłoszeniowy 
 
https://ftt.roto-frank.com/int-pl/services/roto-city/

https://www.roto-city.com/pl/landingpage/
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 Rozmowa z Marcusem Sanderem, 

prezesem zarządu firmy Roto Frank 

Fenster- und Türtechnologie GmbH 

„Excellence in Production“

Wyróżnienie dla narzędziowni Roto 
Chodziło o wyłonienie najlepszych zakładów bu-
dowy narzędzi i form w krajach niemieckoję-
zycznych.

Przystąpienie do konkursu Roto Frank Austria 
GmbH poprzedziła szczegółowa analiza danych 
wewnątrzzakładowych pod kątem zakresu i wy-
dajności prac narzędziowni. Obszarami podda-
nymi ocenie były m.in. planowanie i sterowanie 
procesami oraz redukcja długości cykli i kosz-
tów narzędzi. Dane porównano z najlepszymi 
zakładami narzędziowymi w Europie i Azji.

Roto Inside: Wydanie Roto Inside z grudnia 2020 informo-
wało o sprzedaży w Technologii Okien i Drzwi Roto na po-
ziomie sprzed roku. To nie był z pewnością wynik, którego 
wszyscy się spodziewali. 

Marcus Sander: Globalnie rok 2020 zamknęliśmy nawet nieco 
powyżej wartości sprzedaży z roku 2019. W związku z pandemią 
i zmienną sytuacją na światowym rynku z pewnością nie było to 
do przewidzenia. To wynik naszych bardzo aktywnych, skoordy-
nowanych wysiłków, mających na celu zachowanie zdrowia na-
szej załogi, naszej pełnej zdolności dostawczej na wszystkich 
kontynentach oraz inicjatyw zmierzających do zapewnienia korzy-
ści klientom. 

Żaden pracownik nie zakaził się dotychczas wirusem w miejscu 
pracy. Odnosi się to także do wszystkich gości naszej firmy i od-
zwierciedla skuteczność podjętych działań w zakresie higieny 
i zdrowia we wszystkich 15 zakładach produkcyjnych i wszyst-
kich spółkach handlowych. 

Roto Inside: Jakie oczekiwania wiąże Pan 
z rokiem 2021?

Marcus Sander: Marzymy o powrocie do normalności: zarów-
no w pracy, jak i generalnie w gospodarce. Jednak nie szarżuje-
my z optymizmem. W związku z utrzymującą się pandemią. 
Musimy respektować wytyczne poszczególnych krajów, które 
odnoszą się do lokalnej sytuacji gospodarczej, a tym samym 
wpływają na nasze działania. Stąd trudno nam oszacować roz-
wój rynku w naszej branży, nawet gdy poszczególne rynki, jak 
np. Niemcy, rozwijają się dobrze. Jednak w wielu krajach już 

w minionym roku spadła produkcja budowlana, co dało się od-
czuć w postaci spadku zamówień. 

Prawdopodobne są częściowe spadki i zachwiania rynku w ciągu 
roku. Na początku roku ponownie wzrosły odczuwalnie ceny su-
rowców. Nieprzerwanie rosły także koszty transportu i logisty-
ki. To dalsze czynniki, na które nie mamy wpływu. 

Jednak nie opuszcza nas optymizm, gdyż możemy polegać na 
sprawności naszej firmy i dobrze zaczęliśmy rok. 

Roto Inside: Co znaczy „dobrze zaczęliśmy rok”? 

Marcus Sander: Wspomniałem na wstępie nasze projekty skon-
centrowane na dostarczaniu klientom korzyści. Także w tym roku 
nasze wysiłki kierujemy w dwóch kierunkach: cyfryzacja i inno-
wacje produktowe. I właśnie w tych obszarach bardzo dobrze 
rozpoczęliśmy rok. Naszym wysiłkom przyświeca jasny cel: do-
starczenie wartości dodanej naszym klientom i partnerom han-
dlowym.

Roto Inside: Czy może Pan skonkretyzować te wysiłki w od-
niesieniu do cyfryzacji?

Marcus Sander: W dziedzinie produkcji od lat pracujemy nad 
stworzeniem sieci połączeń między maszynami i nad cyfryzacją 
naszego całego łańcucha dostaw. Autonomiczne systemy trans-
portowe i roboty współpracujące są dziś w naszych fabrykach 
standardem. W kolejnym kroku projektujemy na przykład autono-
miczny transport na terenie zakładu. Wszystko to wspiera jakość 
i szybkość naszych procesów produkcyjnych i dostawczych, a do 
naszych klientów dociera w postaci niezawodności dostaw. 

Poza produkcją cyfryzacja obejmuje komunikację z klientami. 
W ramach Roto City stworzyliśmy w tym zakresie możliwość do-
radztwa produktowego w wirtualnym środowisku w ścisłym 
związku z różnymi typami budynków i indywidualnymi potrzeba-
mi. Aluvision jest pierwszym obszarem produktowym, który już 
w styczniu rozpoczął korzystanie z tej cyfrowej platformy jako 
perspektywicznego elementu naszej komunikacji handlowej. 
Roto City nie zastępuje tradycyjnych targów i nie konkuruje z na-
szą stroną internetową. 

Platforma szkoleń e-learningowych i zintegrowany z naszą stroną 
internetową portal materiałów i dokumentacji do pobrania to ko-
lejne elementy naszej cyfrowej komunikacji z klientami, które 
spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem. 

 Christian Lazarevic, 

prezes 

Roto Frank Austria 

GmbH

Najnowsze osiągnięcia fabryki w Kalsdorfie to 
inwestycja we w pełni zautomatyzowane cen-
trum obróbcze do produkcji indywidualnych 
komponentów narzędziowych oraz cyfryzacja 
rejestracji danych procesowych.  

Gwarancja jakości dzięki  
własnej narzędziowni
30-osobowa załoga narzędziowni w Kalsdorfie 
wytwarza m.in. narzędzia do odlewów ciśnie-
niowych i wtryskowych dla wszystkich zakła-
dów produkcyjnych Technologii Okien i Drzwi 

Roto Inside: Wspominał Pan o produktach.  
Co konkretnie dzieje się na tym polu?

Marcus Sander: Korzystamy tu z dobrych wyników minionego 
roku i rozwijamy takie produkty jak np. Roto Patio Inowa i Roto 
NX. Po tym jak w ubiegłym roku wdrożyliśmy w przesuwnym 
okuciu Patio Inowa komfortowe funkcje SoftOpen, SoftClose 
i SoftStop, ten rok przyniesie w tym systemie nowe rozmiary 
skrzydeł. Nasz system okuć Roto NX zwiększył udziały w rynku 
i w tym roku będziemy kontynuowali rozwój tego trendu. 

„Innowacyjności” nie wiążemy jednak tylko z określoną funkcją 
czy grupą okuć. Rozumiemy pod tym pojęciem także nadrzędną 
koncepcję systemową. To dzięki niej nasi klienci mogą łączyć ze 
sobą elementy poszczególnych systemów okuć i znacznie szyb-
ciej oraz przy użyciu mniejszej liczby okuć realizować okna o róż-
nych sposobach otwierania – także z wykorzystaniem naszych 
uszczelek Deventer. Kluczowym hasłem jest tu wydajność. Po-
przez to gwarantujemy rentowność każdej produkcji okien. 

Roto Inside: Co dobrego przyniesie ten rok klientom Door?

Marcus Sander: Bardzo dobrą współpracę od pomysłu aż po 
wprowadzenie na rynek. Kierując się tym celem utworzyliśmy na 
początku roku zespół ekspertów „Door Innovation”. 

Ze strony produktowej wspierać będziemy jeszcze mocniej seg-
ment drzwi wejściowych z aluminium. W kooperacji z renomo-
wanymi systemodawcami profili aluminiowych i wiodącymi na 
rynku producentami drzwi pracujemy nad uzupełnieniem takich 
grup produktowych, jak zawiasy Roto Solid i zamki do drzwi Roto 
Safe. Konkretne przykłady to dalszy rozwój ukrytych zawiasów 
Roto Solid C do drzwi otwieranych na zewnątrz i unowocześnie-
nia w zakresie zaciskowego montażu w profilach zawiasów do 
drzwi oraz rozwój zawiasów walcowych. 

W ramach grupy produktowej zamków do drzwi Roto Safe kon-
centrujemy się na naszej nowej generacji zamków mechaniczno-
-automatycznych. Także tu kładziemy nacisk na prosty montaż 
zamków i zwracamy uwagę na ich integrację w całym asorty-
mencie do drzwi Roto Safe. 

 � Firma Zakład produkcyjny Technologii 
Okien i Drzwi Roto w Kalsdorfie znalazł się 
w dziesiątce finalistów konkursu „Narzę-
dziownia 2020“ i wśród trzech finalistów 
w kategorii „Zakładowa narzędziownia po-
niżej 50 pracowników“. Do konkursu zgłosi-
ły się 203 firmy.

Jego organizatorami były: Laboratorium Urzą-
dzeń Narzędziowych przy Reńsko-Westfalskiej 
Wyższej Szkole Technicznej w Aachen (RWTH) 
i Instytut Technologii Produkcji Fraunhofera (JPT). 

Roto. Tak prezes Christian Lazarevic określa ko-
rzyść własnej narzędziowni dla klientów na ca-
łym świecie: „Wysoce precyzyjne narzędzia 
w wydajnym procesie produkcyjnym 4.0 zapew-
niają niezawodnie najwyższą jakość okuć”. To 
warunek konieczny nawet przy stale rosnących 
wymaganiach klientów.

Kalsdorf to zakład Technologii Okien i Drzwi 
Roto o najwyższym poziomie integracji piono-
wej na świecie. Około 80 procent globalnych 
dostaw zamków do drzwi pochodzi z fabryki 
Roto w Austrii. Christian Lazarevic wyjaśnia, że   
Kalsdorf jest również dobrze przygotowany do 
produkcji wstępnej i zleceń na zamówienie poje-
dynczych części i krótkich serii. „Dzięki naszym 
narzędziowcom, własnej konstrukcji form i urzą-
dzeniom najnowszej technologii bardzo szybko 
realizujemy także prototypy. W związku z tym 
klienci często proszą nas o wsparcie przy opra-
cowywaniu nowych produktów”.
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 Im więcej okien jest w elewacji, tym bardziej istotny jest ich współczynnik Uw dla bilansu energetycznego budynku.  zdjęcie: pixabay

 � Uszczelki Duże znaczenie dla współczynnika Uw okna 
aluminiowego ma przewodność cieplna zastosowanych 
uszczelek. Aktualność rozpowszechnionych na rynku para-
metrów przewodnictwa cieplnego niektórych materiałów 
profili uszczelniających jest od roku przedmiotem ożywio-
nej dyskusji.

Do obliczenia wartości Uw i deklaracji CE oraz doboru odpowied-
niej uszczelki, systemodawcy profili aluminiowych wymagają ak-
tualnych parametrów przewodnictwa cieplnego różnych profili 
uszczelniających. Pochodzą one zwykle z tabel, określających te 
wartości na podstawie znormalizowanych próbek materiałów.

Profile uszczelniające TPE do okien z aluminium

Gęstość materiału wpływa na przewodność cieplną
W dyskusjach między systemodawcami a producentami profili 
uszczelniających kwestionowany jest obecnie wpływ gęstości 
spienionych materiałów na parametry termiczne profili. Dzieje się 
tak w wyniku odkrycia, że publikowane parametry przewodności 
cieplnej można uzyskać tylko dla bardzo małej gęstości poszcze-
gólnych materiałów. Jednak zbyt mocno spieniony materiał nie 
nadaje się np. do produkcji dobrych uszczelek okiennych. Z Roto 
Inside rozmawiał prezes Deventer, Mike Piqeur, o rozwoju sytu-
acji w ostatnich dwunastu miesiącach. 

Roto Inside: Jak ocenia Pan dyskusję na temat aktualności 
parametrów termicznych profili uszczelniających? 

Mike Piqeur: To ważna dyskusja dla branży okien aluminiowych. 
Nikt przecież nie chce i nie powinien posługiwać się w oblicze-
niach nieprawidłowymi wartościami. Nieprawidłowe parametry 
przewodności cieplnej uszczelek wpływają na wyliczoną wartość 
współczynnika Uw okna. To z kolei ma wpływ na deklarację wła-
ściwości użytkowych i oznakowanie CE. Dlatego też systemo-
dawcy zwracają się do producentów profili uszczelniających, ta-
kich jak Deventer, z pytaniami o zgodność ze stanem faktycznym 
wartości przewodności cieplnej, podawanych w tabelach.

Roto Inside: Jak systemodawcy mogą chronić siebie i swo-
ich klientów przed fałszywymi deklaracjami CE?

Mike Piqeur: Najpewniejszym sposobem byłoby ustalenie war-
tości Uw dla każdego wariantu okna przez badanie na modelu. 
Ale jest to oczywiście nierealne i zbyt kosztowne ze względu na 
różnorodność formatów i wariantów, z którymi mamy dziś do 
czynienia w praktyce. To dlatego przyjęły się obliczenia na pod-
stawie tabelarycznych parametrów komponentów. Jednak ta for-
ma tak zwanego „automatycznego” obliczania zależy oczywiście 
od poprawności początkowych wartości w tabelach. 

Roto Inside: Kiedy się Pan dowiedział, że kwestionowana 
jest prawidłowość poszczególnych wartości w tabelach? 

Mike Piqeur: Wiosną 2020 roku otrzymaliśmy zapytania klientów 
o wartości przewodności cieplnej uszczelek Deventer z TPE. Klienci 
domagali się potwierdzenia od Deventer, że wartości przewodności 
cieplnej uszczelek z TPE wymienione w odpowiednich tabelach są 
oparte na testach na rzeczywistych profilach uszczelniających. 

Instytut Fraunhofera potwierdza parametry 
przewodności cieplnej

Te pytania nas zaskoczyły. Także dlatego, że chodziło o porówna-
nie z wartościami innego materiału. Wówczas nie tylko przyjrzeli-
śmy się walorom naszych produktów, ale także zakwestionowali-
śmy zawarte w tabelach informacje o profilach uszczelniających 
wykonanych z innych materiałów.

Roto Inside: Jaka była Pana odpowiedź na główną troskę 
klientów o wiarygodne informacje na temat przewodnic-
twa cieplnego?

Mike Piqeur: Nasze wartości były i są aktualne. Niemniej jednak 
w 2020 roku zapytania naszych klientów potraktowaliśmy jako 
okazję do ponownego sprawdzenia wszystkich wartości przez In-
stytut Fraunhofera. Wyniki były takie same jak kilka lat temu. 

Ważne i właściwie logiczne jest, aby podczas określania prze-
wodności cieplnej w urządzeniu testowym zbadać zachowanie 
oryginalnego materiału profilu uszczelniającego w pierwotnym 
stopniu spienienia. Prawidłowe wartości można określić tylko 
wtedy, gdy poddawana ocenie próbka produktu pochodzi bezpo-
średnio z produkcji. Należy zagwarantować, że dostarczona 
uszczelka będzie miała dokładnie te własności, które zidentyfiko-
wano w badaniu. Dla Deventer jest to oczywiste. W związku 
z tym możemy zagwarantować, że wartości przewodności ciepl-
nej, podawane do informacji naszych klientów, osiąga każda do-
starczona przez nas uszczelka. 

Roto Inside: Jak ważna jest uszczelka i jej przewodność 
cieplna dla wartości Uw okna?

Mike Piqeur: Mają one ogromne znaczenie w konstrukcji okien 
aluminiowych. Istotny wpływ na współczynnik przenikania ciepła 
okna ma przede wszystkim przewodnictwo cieplne uszczelki 
ościeżnicowej, która zmniejsza przestrzeń wrębu. Uszczelka musi 
być elastyczna i solidna, zapewniając jednocześnie dużą izolacyj-
ność. Stanowi to duże wyzwanie przy doborze surowca i opty-
malnego stopnia spienienia uszczelki. Powszechnie przyjęta gę-
stość dla spienionych obszarów profilu uszczelniającego wynosi 
od 0,6 do 0,75. Dzięki wytrzymałym i bardzo trwałym profilom 
uszczelniającym generalnie osiągamy 0,6. Jest to dobre dla 
ochrony cieplnej. Nawiasem mówiąc, Instytut Fraunhofera po raz 
kolejny udowodnił, że TPE osiąga znacznie niższe, tj. lepsze war-
tości przewodności cieplnej niż inne dostępne na rynku surowce 
o tej samej gęstości. 

Roto Inside: Czy można stosując spienione profile uszczel-
niające o gęstości poniżej 0,6 – 0,75 uzyskać jeszcze lep-
szą przewodność termiczną?

Mike Piqeur: Odpowiedź na to pytanie brzmi oczywiście nie. Od 
dziesięcioleci testujemy różne stopnie spienienia dla profili 
uszczelniających opracowywanych pod indywidualne wymogi 
klientów. W pewnym momencie zawsze dochodzi się do punktu, 
w którym uszczelka podczas spieniania traci swój kształt. Jednak 
przemysł okienny wymaga trwałych, stabilnych wymiarowo 
uszczelek. I odwrotnie, nie wolno przekraczać określonej gęstości 
materiału, aby zapewnić optymalną izolację termiczną. 

Dzięki naszemu doświadczeniu w produkcji uszczelek TPE je-
steśmy w stanie ekstrudować dobrze zbalansowane produkty 
odpowiednio do indywidualnych wymogów. Dostarczamy pro-
dukty, których wartości przewodnictwa cieplnego zostały prze-
badane i potwierdzone przez Instytut Fraunhofera. Systemo-
dawcy i producenci ślusarki mają dzięki temu pewność. Zgodne 
z rzeczywistością dane o wartościach parametrów i wysokiej 
jakości profile uszczelniające są i pozostaną naszym znakiem 
firmowym.

Ponadto coraz więcej producentów okien aluminiowych do-
strzega kolejny atut uszczelek Deventer z TPE: można je bez śla-
du oddzielić od aluminium. Tym samym wspierają one wysiłki 
branży w zapewnieniu prawidłowego recyklingu elementów 
aluminiowych. W ten sposób z profili aluminiowych i uszczelek 
TPE powstają szczególnie trwałe okna i drzwi dla zrównoważo-
nego budownictwa.
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 Spieniona uszczelka Deventer z TPE
 Zależność między gęstością a przewodnością cieplną dla TPE 

Stosunek gęstości do przewodności cieplnej

 Mike Piqeur,  

prezes Deventer Profile GmbH 

 Przebieg izoterm w oknie  

aluminiowym 

Wykres: BAUWERK, Biuro  

Inżynierskie Fizyki Budynku 

i Technologii Okiennej, opro-

gramowanie symulacyjne  

WinISO®

&   Profile uszczelniające Deventer 
do okien i drzwi 
 
www.deventer.pl

http://deventer.pl/
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Rozszerzenie systemu Roto Patio Lift

 Roto Patio Lift: solidne okucie do rozpowszechnionych na rynku profili podnoszono-przesuwnych HS z aluminium  

          zdjęcie: Roto/AdobeStock

Wszechstronne okucie do systemów podnoszono-przesuwnych 
 � Aluminium Zainteresowaniem na całym 

świecie cieszy się jakość systemów podno-
szono-przesuwnych Roto. Dlatego też asor-
tyment okuć Patio Lift został ostatnio posze-
rzony o liczne komponenty – w pierwszym 
kroku do konstrukcji aluminiowych. Teraz 
klasyk oferuje nowe warianty i odpowiada 
jeszcze szerszemu spektrum zastosowań. 

Producenci aluminiowych drzwi przesuwnych 
mają dziś do dyspozycji wiele systemów profili. 
Obecne rozszerzenie asortymentu okuć Patio Lift 
umożliwia stosowanie tego systemu w większo-
ści z nich. Pozwala to producentom na elastycz-
ne podejmowanie różnych wymogów swoich 
klientów w zakresie designu i komfortu obsługi. 

Trzy rozwiązania do wąskich profili
Oprócz sprawdzonych standardowych wersji Pa-
tio Lift, do skrzydeł o masie do 400 kg, Roto ofe-
ruje teraz również trzy rozwiązania do wąskich 
profili. Niewielka głębokość zabudowy specjalnie 
skonstruowanych elementów okuć pozwala na 
zastosowanie profili o niewielkich szerokościach 
czołowych. Dostępne są trzy warianty do wą-
skich profili: do skrzydeł o masie do 150, 200 lub 
400 kg.

Nowa zasuwnica
Jako opcja dostępna jest nowa zasuwnica Desi-
gnLocking zapewniająca większy komfort i lep-
szy wygląd. Cechy tego rozwiązania to zaczep na 
ościeżnicy, wizualnie zintegrowany z profilem 
i trzpień ryglujący na zasuwnicy nie wystający 
w obszar przejścia. Ponieważ zaczep mocowany 
i przykręcany jest w ościeżnicy, w zależności od 
profilu niekiedy całkowicie zbędne staje się fre-
zowanie. To znaczna oszczędność czasu produkcji.

Do skrzydeł o wysokości do 3 100 mm
Asortyment zasuwnic Patio Lift o szczególnie 
łatwym montażu predestynuje to okucie podno-
szono-przesuwne do szerokiej gamy formatów 
okien i drzwi o wysokości skrzydeł od 1 000 mm 
do 3 100 mm. Zasuwnice są standardowo przy-
stosowane do montażu wkładki bębenkowej. 
W wariantach skrzydeł o masie powyżej 300 kg 
w standardzie zintegrowane są amortyzatory, 
przeciwdziałające niekontrolowanemu odbiciu 
klamki.

Roto AL i Roto AL Designo

Do 3 000 mm bez konieczności 
dopuszczenia obiektowego

 � Aluminium Nowe instrukcje montażu 
Roto AL lub Roto AL Designo obejmują roz-
szerzony zakres zastosowań: sprawdzony 
system okuć Roto Aluvision umożliwia te-
raz produkcję skrzydeł o wysokości do 
3 000 mm bez konieczności dopuszczenia 
obiektowego. 

Już od ubiegłego roku producenci okien korzy-
stają z rozszerzenia zakresu zastosowań systemu 
okuć Roto AL. Na początku roku 2020 przeszedł 
on pomyślnie niezbędne badania. Od początku 
2021 r. stało się jasne: także z ukrytą stroną za-
wiasową AL Designo można produkować okna 
o większym zakresie wymiarów skrzydeł bez ko-
nieczności dopuszczenia obiektowego.

Badania techniczne wspierają produkcję 
okien zgodnie z rynkowymi trendami
Trend bardzo wysokich okien i drzwi balkono-
wych z aluminium nie słabnie. Dlatego Roto roz-
poczęło badania konfiguracji okuć Roto AL 
i Roto AL Designo do skrzydeł o wysokości do 
3 000 mm. Po pomyślnym zakończeniu odpo-
wiednich serii testów rozszerzono instrukcje 
montażu okuć Roto AL i Roto AL Designo. To 
daje teraz producentom okien możliwość ofero-

wania jeszcze szerszego zakresu formatów 
okien bez konieczności czekania na specjalne 
dopuszczenie obiektowe. 

Doradztwo obiektowe 
daje jeszcze większą elastyczność
Jeśli w zapytaniach ofertowych pojawią się 
okna o wysokości powyżej 3 000 mm, Roto Alu-
vision udzieli w przyszłości producentom okien 
szybkich i wiążących deklaracji wykonalności 
lub aprobat specjalnych czy przeprowadzi nie-
zbędne badania. „Oczywiście pracujemy nad 
ciągłym poszerzaniem zakresu zastosowań 
Roto AL o standardowe komponenty. Zawsze 
jednak będziemy właściwym partnerem, służą-
cym kompetentnym doradztwem, jeśli okna nie 
da się wykonać przy użyciu standardowego roz-
wiązania z instrukcji montażu” – podkreśla odpo-
wiedzialny menedżer produktu Matthias Kosog. 
„Roto pasuje zawsze! Niemal każdego dnia udo-
wadniamy to dzięki rozwiązaniom obiektowym, 
które pozwalają producentom okien sprostać na-
wet nietypowym wymaganiom klientów”.

Skrzydła o wysokości do 3 000 mm – tendencja wzrostowa

Nowe wózki
Także wózki Patio Lift zostały poddane udosko-
naleniom. Łożyska kulkowe z wysokiej jakości 
stali nierdzewnej i odporne na zużycie rolki ze 
specjalnego tworzywa sztucznego zapewniają 
płynne przesuwanie i długotrwałą, stabilną pra-
cę. W porównaniu z wersją standardową (klasa 
5 zgodnie z DIN EN 1670 i EN 13126), wersja ze 
stali nierdzewnej Plus zapewnia również zwięk-
szoną ochronę przed korozją, np. w regionach 
nadmorskich. 

Różnorodne wyposażenie dodatkowe
Pasujące do Patio Lift klamki Roto Line mogą 
otrzymać powłokę zgodnie z wymaganiami 
klienta. Dostępna jest również szeroka gama ak-
cesoriów. Obejmuje ona np. opcjonalny trzpień 
ryglujący do mikrowentylacji, zaczep progowy 
do mocowania skrzydła biernego podczas za-
mykania skrzydła aktywnego w schemacie C 
oraz zderzak jako dodatkowe zabezpieczenie. 
Zatrzymuje on otwierane skrzydło przesuwne 
w pozycji końcowej. Na życzenie możliwe jest 
umieszczenie na zasuwnicy logotypu producen-
ta okien w postaci infoclipu.

Okucie podnoszono-przesuwne Patio Lift prze-
widziane jest w standardzie do skrzydeł o masie 
do 200 kg. Dodatkowy zestaw wózków pozwala 
na zwiększenie nośności do 400 kg. Wspornik 
wózka w wersji standardowej Lift 300 i Lift 400 
zmniejsza nacisk, jaki zamknięte skrzydło wy-
wiera na rolki. To odciążenie zdecydowanie 
zwiększa żywotność systemu.

Zasuwnica DesignLocking 

Wózek ze stali nierdzewnej Plus

 Roto Patio Lift Slim:  

doskonały  

do wąskich profili

&   Zestawienie stron zawiasowych do okien z aluminium 
 
www.roto-frank.com/pl/aluminium

&   Roto Patio Lift: wszechstronne 
okucie do systemów podnoszono-
-przesuwnych  
 
https://youtu.be/07AWLIdj-Xg

https://ftt.roto-frank.com/pl/produkty/wyszukiwarka-produktow/find/okna-rozwierne-rozwierno-uchylne/aluminium/-/-/-/-/?no_cache=1
https://youtu.be/b8QFcm8sTj8
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Okucia rozwierne i rozwierno-uchylne Roto Aluvision

Certyfikaty QM 328 dla całego asortymentu
 � Aluminium Roto po raz kolejny potwier-

dza najwyższą jakość produktu: wszystkie 
elementy okuć rozwiernych i rozwierno-
-uchylnych do okien z aluminium uzyskały 
właśnie certyfikat ift Rosenheim zgodnie 
z najnowszym standardem normy QM 328. 

Okucia rozwierno-uchylne AL 300, AL i AL Desi-
gno konsekwentnie i bez wyjątków osiągają kla-
sę wytrzymałości H3 i klasę ochrony przed ko-
rozją 5. W rezultacie Roto Aluvision jest 
pierwszym na rynku dostawcą w pełni certyfiko-
wanej gamy produktów.

Podobnie jak okucia nawierzchniowe, także ze 
stroną zawiasową do 300 kg, również ukryte 
okucie AL Designo zostało poddane we wszyst-
kich klasach wagowych, do 180 kg włącznie, 
badaniom funkcjonalnym na liczbę cykli zgodnie 
z EN 13126-8 i EN 1191. Także ono spełniło wy-
magania trwałości najwyższej klasy funkcjonal-

nej H3 (20 000 cykli). Jego odporność na korozję 
odpowiada także najwyższej klasie 5 zgodnie 
z normą DIN EN 1670, co zostało potwierdzone 
w 480-godzinnym badaniu w mgle solnej. 

Prosta wymiana
Jeśli systemodawca planuje przejście na Roto 
lub jeśli rozwiązania okuć AL i AL Designo mają 
zostać dołączone do jego programu, to jest to 
bardzo proste. Istniejące protokoły z pierwszego 
badania typu okien zgodnie z normą DIN EN 
14351-1 zachowują ważność pod dwoma wa-
runkami. Po pierwsze: przejście następuje na 
okucie z certyfikatem ift zgodnym z QM 328, 
np. na system rozwierny i rozwierno-uchylny 
Roto. Po drugie: Jakość okna równa lub lepsza 
od poprzedniego systemu okiennego jest wery-
fikowana dla systemu okiennego w ramach 
określonego testu porównawczego na skalibro-
wanym stanowisku badawczym. Roto oferuje 
swoim klientom możliwość poddania okien od-

Klamki okienne z Roto AVT

 � Aluminium Producenci stosujący syste-
my rozwierno-uchylne Roto AL lub Roto 
AL Designo mogą zamawiać klamki okien-
ne i mechanizmy klamki Roto Line z po-
włoką antybakteryjną odporną na promie-
niowanie UV. 

Nosi ona skrótowe określenie Roto AVT od ang. 
„antyviral technology” i zgodnie z wynikami ba-
dań jest ona zabójcza dla wirusów, bakterii 
i grzybów, jeśli te znajdą się na klamce. Roto 
AVT dezaktywuje je, sprawiając, że stają się nie-
szkodliwe. To znacznie zmniejsza ryzyko infekcji 
przez dotyk i skraca łańcuchy rozprzestrzeniania 
zakażeń. 

Powłoka na zamówienie
„Szczególnie w przypadku szpitali i domów spo-
kojnej starości, ale także innych budynków uży-
teczności publicznej rośnie zapotrzebowanie na 
produkty z powłokami, które dezaktywują pato-
geny, takie jak bakterie i wirusy” – informuje 
dr Gregor Stößer, dyrektor ds. technologii po-
włok w Roto Frank. Ze względu na duże znacze-
nie konstrukcji metalowych w realizacji obiektów 
opieki i budynków użyteczności publicznej Roto 
szukało możliwości szybkiego stworzenia oferty 
klamek okiennych w dowolnym kolorze i powło-
ce, powlekanych antywirusowo na zamówienie 
– w pierwszym kroku do okien z aluminium. Od-
powiednią technologią okazała się AVT.

Potrójna skuteczność
Powłoka Roto AVT jest przezroczysta, cienkowar-
stwowa i niemal niewyczuwalna w dotyku. Po-
włoka tworzy pozbawioną porów i bardzo twardą 
powierzchnię, z tzw. efektem lotosu. Hydrofilowa 
membrana otoczki wirusowej, podobnie jak sub-
stancje organiczne, wilgoć i inne zanieczyszcze-
nia praktycznie nie są w stanie utrzymać się na 
powierzchni klamki. Roto AVT nie tylko ułatwia 
pielęgnację i dezynfekcję klamek okiennych, ale 
także nadaje klamce okiennej działanie antybak-
teryjne, grzybobójcze i wirusobójcze. 
Przeprowadzone badania potwierdziły również, 

że Roto AVT jest wysoce skuteczna w walce 
z wirusami otoczkowymi, do których należą ro-
dziny wirusów grypy (H1N1) i COVID-19 (SARS-
-CoV-2). Substancje aktywne powłoki atakują 
otoczkę wirusa. Otoczka staje się porowata i na-
stępuje dezaktywacja wirusa. W ten sposób 
Roto AVT przeciwdziała przenoszeniu wirusów 
na inne osoby między cyklami pielęgnacyjno-
-dezfynfekcyjnymi.

Większa ochrona na trwałe
Badania przeprowadzone w certyfikowanym 
centrum badawczym wykazały, że skuteczność 
przeciwwirusowa i antybakteryjna Roto AVT jest 
bardzo trwała nawet przy bardzo częstym uży-
waniu klamki okiennej. „Podobne powłoki są 
stosowane w szpitalach na sprzętach sanitar-
nych, ramach łóżek i urządzeniach medycz-
nych” – wyjaśnia Matthias Nagat, dyrektor mar-
ketingu i rozwoju produktu w Roto Aluvision. 
„Dzięki temu wszystkie elementy Roto z tą 
nową powłoką mogą być z czystym sumieniem 
stosowane również w oknach przeznaczonych 
do pomieszczeń o wysokich wymaganiach hi-
gienicznych”. 

Producenci okien składający zamówienie otrzy-
mują certyfikat potwierdzający trzyletnią sku-
teczność realizowanej za dopłatą powłoki. 
W przypadku umowy ramowej na zakup okre-
ślonej ilości klamki okienne mogą posiadać rów-
nież nadruk, który informuje użytkownika o spe-
cjalnej powłoce klamki. 

Już w sprzedaży
Producenci okien aluminiowych w Europie 
mogą zamawiać klamki okienne i mechanizmy 
klamki Roto Line z powłoką Roto AVT w takim 
samym trybie jak specjalny kolor. Czas realizacji 
zamówień indywidualnych to cztery tygodnie. 
Po zawarciu umowy ramowej możliwy jest stan-
dardowy termin dostaw określonych artykułów. 
Rozszerzenie dostaw do klientów na inne konty-
nenty jest możliwe po przeprowadzeniu ustaleń 
i stworzeniu planu, podobnie jak realizacja tej 

powiednim badaniom w Międzynarodowym 
Centrum Technologicznym (ITC) w Leinfelden-
-Echterdingen.

Najlepszy punkt odniesienia
„Certyfikacja zgodnie z QM 328 dla wszystkich 
konfiguracji rozwiernych i rozwierno-uchylnych 
Aluvision to kolejny dowód na to, że poziom jako-
ści Roto wyznacza standardy. Roto oferuje rów-
nież producentom okien aluminiowych i systemo-
dawcom maksymalną niezawodność i najwyższą 
jakość funkcjonalną”, wyjaśnia Matthias Kosog, 
menedżer produktu Tilt&Turn w Roto Aluvision. 

Nowe elementy poddawane są w Roto zawsze 
badaniom wewnętrznym. Z chwilą ustanowienia 
QM 328, badanie przeprowadzano w zewnętrz-
nym instytucie zgodnie z tym certyfikatem zgod-
ności. Dlatego też certyfikacja odnowiona przez 
ift, która teraz miała miejsce, jest również dowo-
dem solidnej praktyki badań na miejscu, podkre-
śla Kosog. „Nasi klienci mogą polegać na tym, 
że dzięki programom AL i AL Designo otrzymują 
najwyższą jakość i jednocześnie wybierają asor-
tyment, który umożliwia im elastyczne reagowa-
nie na nietypowe życzenia klientów bez dopusz-
czeń obiektowych dzięki szczególnie szerokiej 
gamie produktów".

Z powłoką antywirusową

 Efket lotosu: powłoka Roto AVT jest wysoce skuteczna 

w walce z wirusami otoczkowymi, do których należą rodzi-

ny wirusów grypy (H1N1) i COVID-19 (SARS-CoV-2).

     Powłoka Roto AVT

    Barwna warstwa pigmentu

     Metalowy materiał bazowy

 Klamki okienne Roto Line z Roto AVT: war-

tość dodana w pomieszczeniach o wysokich 

wymaganiach higienicznych 

powłoki na artykułach z innych grup asortymen-
towych Roto. Odpowiedzi na zapytania udzielają 
doradcy Roto. 

&   Międzynarodowe Centrum Technologiczne (ITC)  
w Leinfelden-Echterdingen: przegląd badań  
mechaniczno-technologicznych 
 
www.roto-frank.com/pl/itc

https://ftt.roto-frank.com/pl/serwis-do-pobrania/serwis-roto/roto-itc/
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 � Firma Możesz być tylko tak dobry, jak do-
stawca, którego wybierzesz - zwłaszcza 
w globalnej niestabilnej sytuacji gospodar-
czej jak obecnie w wyniku koronawirusa” 
– mówi Harald Böhm, dyrektor ds. zakupów 
strategicznych w Roto. Na łamach Roto In-
side dzieli się wiedzą ze wszystkimi, którzy 
w swoich firmach odpowiadają za zakupy 
i zaopatrzenie. 

Od ponad 20 lat Harald Böhm i jego specjaliści 
kupują wszystko, co jest przetwarzane na okucia 
lub zamki w fabrykach Roto na całym świecie. 
„Chodzi o stworzenie owocnego partnerstwa 
z naszymi dostawcami. Nie różnimy się od pro-
ducentów okien, którzy kupują u nas”– wyjaśnia. 
„Jeśli chcesz oferować produkty o niezmiennie 
wysokiej jakości, potrzebujesz dobrych dostaw-
ców i jasnych wytycznych co do ich wyboru”.

Kontrola dostawcy
Wszystkie zakupy obowiązuje zdefiniowany pro-
ces zatwierdzania jakości, który obejmuje rów-
nież badania w Międzynarodowym Centrum 
Technologicznym (ITC) w Leinfelden. „Przepro-
wadzamy nie tylko klasyczne badania zgodnie 
z RAL, ale także zgodnie z wymaganiami na in-
nych rynkach całego świata” – informuje Böhm. 
Zanim jednak produkty dostawców poddane zo-
staną niekiedy skomplikowanym badaniom, ich 
producent przechodzi w Roto szczegółową kon-
trolę dostawcy.

W ramach kontroli dostawcy według ponad 
dwudziestu kryteriów oceniana jest zdolność do-
stawcza potencjalnego partnera oraz możliwość 
rozwoju współpracy w przyszłości. Audytorzy 
przyglądają się m.in. zakresowi pionowej integra-
cji produkcji firmy, przetwarzaniu surowców 
i materiałów, jakości narzędzi, stanowi urządzeń 

Zaopatrzenie okiem eksperta

 Harald Böhm,  

dyrektor ds. Zakupów 

strategicznych, Roto  

Frank Fenster- und  

Türtechnologie GmbH
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Metodyczny wybór dostawcy

produkcyjnych, wyposażenia badawczego i la-
boratoriów. Harald Böhm zdecydowanie reko-
menduje także stosującym półfabrykaty – czyli 
np. producentom okien kupującym okucia – 
bardzo dokładne i systematyczne przyglądanie 
się pod tym kątem swoim dostawcom.

Audyty jakości dostawców
„Planując wprowadzenie nowych produktów 
i systemów, takich jak np. Roto NX, potencjalni 
dostawcy są poddawani dokładnej analizie 
w zestandaryzowanym postępowaniu” – wyja-
śnia Harald Böhm. Na miejscu przeprowadzane 
są audyty w celu ustalenia, co producent ma do 
zaoferowania Roto, a tym samym producentom 
okien i drzwi na całym świecie. Dla niemieckich 
producentów to coś zupełnie normalnego – 
mówi Harald Böhm. Za granicą często wygląda 
to inaczej. 

„ Dzięki gruntownym au-
dytom dostawców Roto 
na całym świecie jest 
‚german made’”. 

W rzeczywistości dostawcy Roto są audytowani 
i kwalifikowani zgodnie z niemieckimi normami, 
nawet jeśli nie są one wymagane przez krajowe 
standardy.

Analizy wykonalności
Jeśli kupowane są potrzebne do systemu okuć 
zupełnie nowe komponenty, kontrola dostawcy 
rozpoczyna się od analizy wykonalności. „Oczy-
wiście na podstawie dziesięcioleci doświadczeń 
w przemysłowej produkcji okuć dość dobrze 
możemy ocenić, co jest możliwe przy użyciu 
ugruntowanej technologii” – przyznaje Harald 

Böhm. „Wiemy również, jakie zadania stanowić 
mogą wyzwanie nawet dla bardzo doświadczo-
nych dostawców. Jednak nie zmienia to nic, jeśli 
chodzi o wymagania dotyczące jakości dostaw-
ców”. Pod tym względem Roto jest zarówno wy-
magającym, jak i interesującym partnerem do 
dyskusji dla dostawców. 

Harald Böhm rekomenduje, żeby każda firma, 
której powierzono rozwiązanie zadania, przepro-
wadziła profesjonalnie analizę wykonalności. Do-
stawca przekazuje wynik na piśmie, który może 
skutkować prawnie wiążącą umową: 

„ Roto ma podpisane umo-
wy z około 100 najważ-
niejszymi dostawcami”.

Znacznie powyżej branżowych standardów 
Jak wyjaśnia Harald Böhm, rodzaj i zakres audy-
tu dostawcy Roto znacznie wykracza poza to, co 
producenci okuć i okien stosują obecnie w prak-
tyce. „Jesteśmy o wiele bardziej krytyczni niż 
inni. Dostawcy nam to sygnalizują. Ale wiemy, że 
w perspektywie średnioterminowej uczyni to nas 
szybszymi i lepszymi, ponieważ możemy obejść 
się bez czasochłonnych prób i błędów“. Roto 
działa w tej kwestii zgodnie z mottem „Zrób to 
od razu dobrze!” 

Niezawodność procesów
Podczas audytu szczegółowo sprawdzana jest 
także niezawodność procesu dostawcy. Osta-
tecznie należy zadbać o to, aby określona jakość 
dostarczanego towaru czy surowca była gwaran-
towana nie tylko w krótkim czasie, ale także 
w długim okresie. Czasami wymóg ten prowadzi 
nawet do tego, że Roto narzuca dostawcy prak-
tyki kontrolne i określa przyrządy pomiarowe, za 
pomocą których musi on rejestrować i dokumen-
tować jakość produkcji. 

Od 2020 r. wzrosło 
znaczenie systemu
W minionym roku audyty uzupełniono o dodat-
kową, szczególnie wnikliwą analizę sytuacji eko-
nomicznej tzw. dostawców „istotnych z punktu 
widzenia systemu”. „Dokładnie przeanalizowali-
śmy, których dostawców nie możemy zastąpić 
w krótkim lub średnim okresie, gdyby musieli za-
przestać działalności lub stracić płynność finan-
sową” – informuje Harald Böhm. Wyłonioną 
w ten sposób grupę firm obserwujemy bardzo 
uważnie od lata 2020 roku. Roto sprawdza naj-
ważniejsze dane ekonomiczne, które są zbierane 
co miesiąc przez największe wywiadownie go-
spodarcze. "Również pozostajemy z tymi do-
stawcami w regularnym kontakcie telefonicz-
nym, na przykład w sprawie wpływu na produk-
cję działań ochronnych w związku z pandemią 
koronawirusa”. 

Jakość produktu niezawodna na trwałe
Od wielu lat – także w czasach kryzysu – jasne 
wskazania zarządu dla zespołu zakupów strate-
gicznych Roto mówiły o zapewnieniu długoter-
minowej niezawodności produktów poprzez roz-
wój dostawców. Każdego miesiąca zakłady na 

 Roto ocenia wyniki potencjalnych dostawców, stosując jednolite kryteria na całym świecie. W ramach kontroli dostawcy 

audytorzy Roto sprawdzają między innymi zakres integracji pionowej produkcji, sposób obchodzenia się z surowcami 

i materiałami, jakość narzędzi oraz stan zaplecza produkcyjnego, wyposażenia badawczego i laboratoriów.

Roto bierze „pod lupę“ wszystkich dostawców metalu. Cel: trwała jakość produktów i niezawodność dostaw. 

Jaki jest sekret wyboru odpowiedniego do-
stawcy? „Zakładając atrakcyjną jakość pro-
duktu, obowiązują następujące zasady: 
Przyjrzyj się zaangażowaniu swojego roz-
mówcy i jakości organizacji w jego firmie. 
Jeśli w żadnej z tych kwestii nie masz za-
strzeżeń, to w dłuższej perspektywie uda 
się zapewnić ciągły rozwój jakości produktu 
na najwyższym poziomie”.

całym świecie monitorują postępy dostawców 
w zakresie jakości produktów i dostaw, zgodnie 
ze stałymi i jednolitymi parametrami. „W przy-
padku pogorszenia się jakości, niezawodności 
lub usług interweniujemy bardzo szybko, aby 
uniknąć następstw błędów i zminimalizować ry-
zyko pogorszenia jakości dla naszych klientów”. 
Jeśli wszystko idzie dobrze, a tym samym zgod-
nie z planem, to także Roto jest bardzo lojalnym 
i wiarygodnym klientem swoich dostawców. 

„ Prawdziwym wyzwa-
niem jest wysokiej jako-
ści produkcja w cenach 
rynkowych”.

 
Dlatego w Roto bardzo poważnie podchodzi się 
do badania, wyboru i kierowania relacjami z do-
stawcami. Z satysfakcjonującym rezultatem, że 
materiały, komponenty i usługi spełniają obecne 
cele Roto w prawie 100 procentach. Również 
u dostawców procesy zapewniania jakości sta-
wały się z biegiem lat coraz bardziej naturalne, 
stabilniejsze, a tym samym przystępniejsze – to 
wymierna wartość dodana dla klientów Roto. 

Decydujące jest zaangażowanie
Wniosek Haralda Böhma po wielu latach do-
świadczeń w zakupach strategicznych: „Dla fir-
my strategiczne dostosowanie struktury do-
stawców jest kluczowym warunkiem atrakcyjnej 
jakości produktu. Jeśli dostawca nie jest stabil-
ny, na dłuższą metę będzie to kosztować dużo 
pieniędzy”. 
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 � Door Polski producent drzwi hybrydo-
wych, Mar-Tom, od 20 lat rozwija swoje in-
nowacje technologiczne, asortyment pro-
duktów i silną pozycję rynkową. W roli 
niezawodnych partnerów Mar-Tom wysoko 
ceni firmy z Grupy Roto.

Firma Mar-Tom powstała w roku 1999 i zatrud-
nia obecnie około 150 osób w zakładzie produk-
cyjnym w Jędrzejowie na Kielecczyźnie. Podsta-
wą wzrostu wydajności jest konsekwentnie 
wdrażana automatyzacja produkcji. Silną pozy-
cję w czołówce polskich producentów drzwi 
stalowych Mar-Tom zawdzięcza nieustannemu 
rozwojowi technologii i budowaniu lojalności 
klientów w oparciu o serwis z niespotykanie 
szybkim dla tego segmentu czasem reakcji. 
Skutecznym wsparciem dla partnerów handlo-
wych jest stale aktualizowany konfigurator 
drzwi – obejmujący wszystkie warianty wyposa-
żenia i wykończenia. W kilka kliknięć diler drzwi 
otrzymuje z konfiguratora podczas rozmowy 
z klientem kompletną ofertę bez konieczności 
konsultowania się z centralą firmy. „Szybko 
i bez zbędnych maili i telefonów! Tę sprawność 
i niezależność działania cenią sobie nasi partne-
rzy handlowi, którzy w tym samym czasie mogą 
odpowiedzieć na więcej zapytań”. – mówi Piotr 
Manikowski, dyrektor handlowy firmy Mar-Tom.

Hybrydowe: połączenie zalet
„Segment, w którym się dziś specjalizujemy, 
określamy jako drzwi hybrydowe”, mówi Piotr 
Manikowski, odnosząc się do „stalowego rodo-
wodu” firmy. „Stal ma ogromne zalety w zakre-
sie trwałości i stabilności, a także ceny. Wyzwa-
niem jest jednak jej izolacyjność cieplna. 
Postawiliśmy na inteligentne połączenie mate-
riałów oraz wykorzystanie ich mocnych stron”. 

Nowoczesne drzwi Mar-Tom to połączenie drew-
na, blachy ze stali ocynkowanej okleinowanej, 
aluminium oraz wypełnienia w postaci bezfre-
onowej piany PUR o najwyższej gęstości. 
Z drewna jest wykonywany rdzeń ościeżnicy ter-
micznej drew/stal o znakomitej izolacji, stabilno-
ści termicznej, sztywności i lekkości konstrukcji. 
Drewno jest chronione przed wpływem warun-
ków atmosferycznych poprzez obłożenie blachą, 
która dodatkowo usztywnia i poprawia właści-
wości mechaniczne. Ramę konstrukcyjną skrzy-
dła w wybranych standardach termicznych sta-
nowi tworzywo sztuczne najnowszej generacji, 
stosowane w tak wymagających branżach jak 
automotive. Ościeżnica może być również wyko-

nana z profilu aluminiowego z przekładką ter-
miczną o grubości aż do 90 mm. Technologia 
hybrydowa pozwala z jednej strony stworzyć 
drzwi o unikalnej izolacji cieplnej Ud=0,63 W/
m2K, a z drugiej – o bardzo wysokiej klasie anty-
włamaniowej i przeciwpożarowej.   

Izolacyjność termiczna to podstawa
„Tworząc innowacyjną kategorię produktów 
musieliśmy zerwać ze stereotypami segmentu, 
z którego wyszliśmy” – podkreśla Piotr Mani-
kowski. Podstawą ciepłych drzwi bez przewie-
wów jest poza odpowiednim połączeniem ma-
teriałów dobra uszczelka. „Dziś w 99% drzwi 
stosujemy uszczelki Deventer, a satysfakcjonu-
jącą współpracę z tą marką rozpoczęliśmy już 
w roku 2013, zanim weszła ona w skład Grupy 
Roto. Deventer dobiera uszczelnienie indywidu-
alnie do konstrukcji drzwi – optymalizacja 
szczelności idzie tu w parze z lekkością działania 
zamka. Nasi klienci cenią ten komfort – przywo-
dzący na myśl zamykanie drzwi w luksusowych 
autach”.

Mar-Tom, Polska

Siła inteligentego połączenia

 Ciepłe i stabilne drzwi hybrydowe Mar-Tom przebojem we-

szły do budownictwa indywidualnego.  zdjęcie: Mar-Tom

 Stabilnie rośnie segment komfortowych drzwi Mar-Tom z zamkami elektrome-

chanicznymi Roto Safe Eneo CC i kontrolą dostępu zdjęcia: Mar-Tom

Bezpieczeństwo + komfort na wyłączność: Roto Safe QB
Pomysłodawcą drzwi metalowych z zamkiem wielopunktowym 
Roto był założyciel i prezes Mar-Tomu, Piotr Wątor. To innowacyjne 
podejście w segmencie drzwi stalowych początkowo zaskoczyło na-
wet Roto. „W roku 2015 wtajemniczyliśmy Roto w naszą filozofię 
produktową i już na targach fensterbau 2016 nasze drzwi na stoisku 
Roto prezentowały nowy zamek Roto Safe Quad Bolt z 18 punktami 
ryglowania – skonstruowany specjalnie z uwzględnieniem naszych 
wymogów” – wspomina Piotr Manikowski. Zamek Roto QB dostęp-
ny jest w drzwiach zewnętrznych do domów, jak i w drzwiach anty-
włamaniowych do mieszkań w klasie RC3. „Nasi partnerzy handlowi 
nie mają wątpliwości: Mar-Tom i Roto to inteligentne i rozwojowe 
„połączenie” o największym potencjale wzrostu na rynku drzwi ze-
wnętrznych”. – Piotr Manikowski pewnie mówi o przyszłości.

 Tu powstają innowacyjne drzwi hybrydowe: 150 osób pracuje w siedzibie firmy Mar-Tom w Jędrzejowie. 

 Bezpieczeństwo i szczelność: ryglo-

wanie w 18 punktach na całej wyso-

kości – zamek Roto Safe Quad Bolt. 

&  Zamek Roto Safe QB 
w drzwiach Mar-Tom 
 
 
obejrzyj film: 
https://www.youtube...

https://www.youtube.com/watch?v=3MlAbhpW4UI
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 � Roto NX Opolska firma GEBAUER, pro-
ducent okien z drewna, od ponad 30 lat na 
co dzień wykorzystuje najlepsze rozwiąza-
nia Roto. Nie dziwi więc fakt, że firma jako 
pierwsza w Polsce zdecydowała o zastoso-
waniu najnowszego systemu okuć 
Roto NX. O doskonałej współpracy, inwe-
stycjach w ponadczasowe rozwiązania 
i wdrażaniu zmian w czasie pandemii mówi 
Marek Gebauer, współwłaściciel firmy  
GEBAUER.

Nowy system okuć rozwierno-uchylnych 
Roto NX w oknach firmy Gebauer to idealne po-
łączenie eleganckiego, szlachetnego charakteru 
drewna z nowoczesnością. Innowacyjne okucie 
o dużej nośności umożliwia tworzenie wielko-
formatowych przeszkleń, zgodnie z najnowszy-
mi trendami. Strona zawiasowa T do profili 
drewnianych pozwala konstruować skrzydła 
okienne o wysokości 2 800 mm i maksymalnej 
wadze do 150 kg. Nawet tak duże okna będą 
nie tylko piękne, ale także bezpieczne i komfor-
towe w obsłudze. A przede wszystkim trwałe na 
pokolenia. 

Nowa generacja Roto NX – jesteśmy na tak!
Współpraca Roto z opolskim producentem ma 
długą i dobrą tradycję. „Ponad 30 lat temu nasza 
firma była jednym z prekursorów wdrożenia okuć 
Roto NT w stolarce otworowej drewnianej. Sys-
temu sprawdzonego i niezawodnego przez lata 
współpracy. Idąc z duchem czasu i odpowiada-
jąc oczekiwaniom naszych Klientów śledzimy no-
winki rynkowe, usprawniamy produkcję i podno-
simy jakość oferowanych produktów” – mówi 
Marek Gebauer. I dodaje:

„ Gdy na horyzoncie poja-
wiła się możliwość zasto-
sowania w naszych pro-
duktach nowej generacji 
okuć Roto NX, bez waha-
nia zdecydowaliśmy 
o podjęciu wyzwania“.

“
Wdrożenie w czasach pandemii  
– bez problemu!
System Roto NX oprócz dużej nośności, estetyki 
i walorów użytkowych przyspiesza i ułatwia pro-
dukcję. Przestawienie z dotychczasowego 
Roto NT poszło sprawnie i bezproblemowo, 
mimo specjalnej organizacji i restrykcji związa-
nych z COVID-19. Marek Gebauer tak to wspo-
mina: „Proces przejścia z Roto NT na Roto NX 
został dokładnie przemyślany i dobrze przygoto-
wany. Już w listopadzie ubiegłego roku pracow-
nicy naszej firmy – od działu sprzedaży, przez 
technologów, magazyniera i pracowników pro-

GEBAUER, Polska 

dukcji wraz z kadrą kierowniczą, wzięli udział 
w szkoleniu. Zostało ono doskonale przygotowa-
ne i przeprowadzone przez Krzysztofa Engela – 
managera ds. produktu firmy Roto” – mówi  
Marek Gebauer.

Szkolenia w reżimie sanitarnym
„Wszystkie szkolenia realizowaliśmy z zachowa-
niem zaleceń rygoru sanitarnego. Każdy z uczest-
ników uzyskał nie tylko pełną wiedzę na temat 
okuć Roto NX, ale też wszelkie specjalistyczne 
informacje stanowiskowe. Sprzedawcy dowie-
dzieli się, jak dzięki Roto NX podkreślać zalety 
oferowanej stolarki. Pracownicy produkcyjni 
otrzymali pakiet porad technicznych dotyczących 
montażu i stosowania nowych okuć” – mówi 
Marek Gebauer. 

Szybki start na podbój Europy
Produkcja okien i drzwi z okuciem Roto NX ru-
szyła pełną parą z początkiem 2021 roku, przy 
stałym wsparciu firm Roto i VBH – dostawcy 
okuć Roto. „Dziś, po kolejnych kilku miesiącach, 
możemy się pochwalić oknami z Roto NX mon-
towanymi w różnych częściach Polski i Europy. 
Klienci z Grecji, Niemiec czy Francji przyjęli okna 
i nowe okucia z dużym entuzjazmem. Doceniają 

Synergia tradycji i innowacji – Roto NX w oknach z drewna

Dzięki rozwiązaniom modułowym i mniejszej liczbie elementów, system Roto NX pozwala na szybkie okuwanie i łatwą regulację podczas montażu. Jednocześnie zapewnia niższe koszty 

składowania i logistyki.

 Roto NX pozwala tworzyć unikatowe okna z drewna zgodnie z najnowszymi trendami. Nośność aż do 150 kg , a 130 kg 

w standardzie, doskonale wpisuje się modę na duże okna ze specjalistycznymi szybami.

naszą otwartość na zmiany i wdrażanie najlep-
szych rozwiązań, zwłaszcza że podwyższenie no-
śności skrzydła do 130 kg w standardzie, dosko-
nale wpisuje się w obecną modę na duże 
przeszklenia w elewacjach budynków”. 
Jak podsumowuje Marek Gebauer:

„ Bezpieczeństwo, prostota 
i elegancja okuć Roto NX 
okazały się doskonałym 
dopełnieniem wysokiej 
jakości naszych okien“.

 Okna drewniane z okuciami Roto NX trafiają do klientów firmy GEBAUER z krajów europejskich. Tradycyjny materiał 

w nowoczesnym wydaniu cieszy się popularnością m.in. w Grecji, Niemczech czy we Francji.      zdjęcia: GEBAUER

Tak to się zaczęło!
Firma GEBAUER działa na rynku nieprze-
rwanie od 1983 roku, czyli prawie 40 lat. 
Tradycje rzemieślnicze w rodzinie Gebauer 
trwają jednak o wiele dłużej. Już Jan Glen-
szczok – pradziadek Marka Gebauera pro-
wadził swój mały zakład stolarski w Tarno-
wie Opolskim. Jego wnuk Jan
Gebauer wraz z małżonką Anną na prze-
strzeni trzech dekad przeistoczyli tę trady-
cję w prężnie rozwijającą się i innowacyjną 
fabrykę. Co roku szkolą nowych stolarzy 
oraz pracowników, którzy nabywają kwali-
fikację najlepszych specjalistów w branży 
stolarki otworowej. 

Siłą firmy jest systematyczny rozwój.  
Możliwy dzięki starannie dobieranym su-
rowcom, wysokiej jakości procesom pro-
dukcyjnym oraz doświadczeniu. Roto NX 
to kolejny krok w kierunku w doskonalenia 
jakości produktów firmy GEBAUER.

 Marek Gebauer,  

współwłaściciel firmy 

GEBAUER
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dzanych w neutralnym środowisku mgły solnej 
w zamkniętej przestrzeni. Najwyższy poziom – 
klasa 5 – oznacza 480 godzin działania mgły, po 
których okucia nie mogą wykazywać żadnych 
śladów rdzy i korozji. Roto jest pierwszym na 
świecie producentem okuć, który w miejscach 
newralgicznych zapewnia jeszcze wyższą od-
porność na korozję. 

Roto mówi: sprawdzam!
„Wymagania i metodę badania okuć rozwierno-
-uchylnych definiuje norma DIN EN 13126-8, 
jednak ocena nie uwzględnia elementów bardzo 
intensywnie eksploatowanych. Dlatego inżynie-
rowie Roto stworzyli dodatkowe badanie: test 
zmiany klimatu” – mówi Andrzej Wróblewski, 
z polskiego oddzialu Roto Frank.

Test zmiany klimatu
Procedura łączy test mgły solnej z nieuwzględ-
nianymi dotychczas istotnymi parametrami, jak 
różnice i zmiany temperatury oraz obciążenie 
okucia poddanego działaniu warunków atmos-
ferycznych. Elementy sprawdzone zostały 
w zmiennych, także najbardziej skrajnych wa-
runkach – od klimatu polarnego do tropikalne-
go. Wewnętrzne badanie było kluczowym ele-
mentem prac nad nową technologią powłoki 
Roto SIl Level 6, która jest obecnie standardem 
w systemie Roto NX. Wyniki potwiwrdzaja, że 

 � Roto NX Okna i drzwi balkonowe z sys-
temem okuć Roto NX trafiają na wszystkie 
kontynenty. Muszą sprostać różnym, 
w tym najbardziej ekstremalnym warun-
kom środowiskowym. Aby gwarantować 
maksymalną trwałość, najbardziej eksplo-
atowane elementy systemu zostały przez 
Roto dodadatkowo przebadane i zabezpie-
czone. Innowacyjna powłoka antykorozyjna 
Roto Sil Level 6 gwarantuje trwałość w naj-
wyższej klasie H3 i niezawodność na lata.

Norwegia, Szwecja, Holandia to jedne z najważ-
niejszych kierunków eksportowych dla polskich 
producentów. Klimat północnej Europy znany 
jest z niskich temperatur, a skandynawskie zimy 
należą do najmroźniejszych na świecie. Długie 
okresy wilgoci i chłodu są czynnikiem, na który 
nowoczesne okna muszą być w pełni odporne. 
Dlatego elementem systemu okuć Roto NX jest 
dodatkowo specjalna powłoka Roto Sil Level 6. 
Dzięki niej okna zachowują pełną zdolność dzia-
łania i najwyższą, dostępną na rynku odporność 
na korozję. 

Test mgły solnej: 480 godzin
Obowiązującym standardem w zakresie odpor-
ności na korozję okuć okiennych jest norma 
EN 1670. Odporność potwierdzana jest na pod-
stawie serii testów komponentów, przeprowa-

 Inwestorzy szukają wysokiej jakości okien i drzwi na długie lata. Dlatego okucia Roto NX są jeszcze bardziej wytrzy-

małe. Wszystkie łączenia i części ślizgowe są zabezpieczone przed niekorzystnym działaniem wilgoci nawet ekstremal-

nych warunkach np. w terenach nadmorskich. 

Serwis Sklep internetowy  
roto-spareparts.com jest już dostępny 
w języku polskim. Strona umożliwia bez-
pośredni zakup dowolnego elementu 
z asortymentu wszystkich okuć Roto. 
Praktyczna wyszukiwarka ułatwia identyfi-
kację potrzebnej części w ciągu kilku mi-
nut. Sklep przeznaczony jest dla dystrybu-
torów, producentów, firm serwisowych, 
a dzięki intuicyjnej obsłudze, także dla 
klientów indywidualnych. 

Roto uruchamia platformę bezpośredniego za-
kupu części zamiennych w Internecie. Serwis 
w języku polskim, umożliwia szybkie znalezie-
nie dowolnego elementu okuć Roto, a następ-
nie dostarczenie we wskazane miejsce w UE. 
Intuicyjna wyszukiwarka ułatwia identyfikację 
i szybką realizację transakcji. 

Pełen asortyment okuć Roto
Dostępne są części zamienne do okuć Roto: do 
okien, drzwi balkonowych, systemów przesuw-

nych, drzwi wejściowych, a także klamki i ak-
cesoria. Na stronie prezentowane są w formie 
zdjęcia i opisu.

Szybkie wyszukiwanie
Po wpisaniu numeru podanego na okuciu, wy-
szukiwarka zaprowadzi użytkownika do właści-
wego zamiennika.

Identyfikacja bez numeru 
Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań, doty-
czących rodzaju okna lub drzwi, materiału, 
umiejscowienia elementu. System prezentuje 
zdjęcia umożliwiając sprawną identyfikację po-
trzebnej części.

Dostępne dla wszystkich przez całą dobę 
Sklep online przeznaczony jest dla firm serwi-
sowych, klientów indywidualnych, dystrybuto-
rów, a także producentów stolarki.

wszystkie części okucia – także te, które nie 
są wymagane normą, zachowują ponadstar-
dardową odporność na korozję. 
„Wybierając okucia Roto NX, producenci 
stolarki moga mieć pewność, że przeszły 
one najbardziej rygorystyczne i realistyczne 
testy długoterminowej odporności na koroz-
ję. Okna z systemem Roto NX będą działać 
niezawodnie nawet w najbardziej ekstremal-
nych warunkach atmosferycznych zachowu-
jąc maksymalną odporność antykorozyjną” 
– dodaje Andrzej Wróblewski.

Roto NX z powłoką Roto Sil Level 6: przewaga w eksporcie 

Okucia ekstremalnie odporne na korozję

Nowy sklep części zamiennych Roto online! 

Roto SilLevel 6  
– ochrona ponad normę
Powłoka Roto Sil Level 6 to innowacyjna 
technologia wykorzystująca strukturę mi-
krokryształów. Stosowana jest obok Roto 
Sil jako uzupełniająca powłoka standardo-
wa w mocno eksploatowanych elemen-
tach łączących, takich jak nity, bolce i ele-
menty ślizgowe. Roto Sil Level 6 wyróżnia 
się szczególnie wysoką twardością i od-
pornością na ścieranie, zapewniając 
ochronę antykorozyjną także w elemen-
tach podlegających bardzo dużym obcią-
żeniom. Dzięki Roto Sil Level 6 system 
Roto NX spełnia wymogi najwyższej 5 kla-
sy zabezpieczenia przed korozją, zgodnie 
z DIN EN1670 i pozwala uzyskać wyższą 
ochronę niż przewiduje norma DIN EN 
13126-8.

 Powłoka w pełni chroni łączenia i części ślizgowe przed niekorzystnym działaniem wilgoci nawet ekstremalnych warunkach 

np. w terenach nadmorskich. Roto NX spełnia wymogi najwyższej 5 klasy zabezpieczenia przed korozją, zgodnie 

z DIN EN1670 i pozwala uzyskać wyższą ochronę niż przewiduje norma DIN EN 13126-8.

Roto Spare Parts – wyszukaj i zamów okucie Roto 

 Andrzej Wróblewski,  

starszy specjalista 

techniczny Roto Frank 

Okucia Budowlane.

 Intuicyjna wyszukiwarka 

ułatwia identyfikację  

potrzebnej części  

zamiennej

powłoka lakieru

pasywacja bez chromu VI

system ochrony aktykorozyjnej  
oparty na mikrokryształach

materiał podstawowy: stal

Struktura powłoki elementów łączących  
w okuciach Roto NX

&   Zobacz jak działa nowy serwis i wyszukiwarka  
części zamiennych Roto:  
 
https://www.roto-spareparts.com/pl/

https://www.roto-spareparts.com/pl/


10 | 

Roto Inside | 4.2021

Aluminium Na 2021 rok zaplanowano ukoń-
czenie kompleksu biurowego 3T Office Park 
w Gdyni – jednego z największych obiektów 
tego typu. W budynku aż w 700 oknach alu-
miniowych zastosowano rozwiązanie Roto 
FS Kempton – zawiasy nożycowe do okien 
otwieranych na zewnątrz. Efekt? Duża 
szczelność i komfortowa wentylacja oraz 
więcej cennego miejsca w biurach. 

Gdyński 3T Office Park, o łącznej powierzchni 
niemal 60 0000 m2, plasuje się w czołówce naj-
nowocześniejszych biurowców. Potwierdza to 
m.in. nagroda European Property Awards, wy-
rózniająca obiekty za wyjątkowe i innowacyjne 
rozwiązania. Jednym z nich jest konstrukcja ele-
wacji w oparciu o system fasadowy Aluprof, w 
którym wykorzystano 700 okien otwieranych na 
zewnątrz. Zastosowane w nich zawiasy nożyco-
we ze stali nierdzewnej Roto FS Kempton wy-
chylają skrzydło na zewnątrz. Umożliwiają wen-
tylację i gwarantują stabilne położenie 
w wybranej pozycji. W budynku zastosowano roz-
wiązanie w wersji Top Hung: zawiasy nożycowe 
znajdują się na elementach pionowych ościeżnicy, 
a skrzydło okienne może ważyć nawet 180 kg. 

Aluprof, Polska

Prestiżowy 3T Office Park – z oknami otwieranymi na zewnątrz
Zawiasy nożycowe Roto FS Kempton 
w budynku 3T Office Park: 

Więcej miejsca wewnątrz
System FS Kempton w oknach aluminiowych 
otwieranych na zewnątrz to większe możliwości 
aranżacji i wykorzystania przestrzeni biurowej.

Większa szczelność
Otwierane na zewnątrz okna grwarantują więk-
szą szczelność. Nawet w niesprzyjających wa-
runkach atmosferycznych – wiejący na ze-
wnątrz wiatr dociska je do ościeżnicy. 

Bezpieczne wentylacja
Zawiasy nożycowe Roto FS Kemetpon 
zapewniają bezpieczną szerokość uchyłu i zab-
lokowanie w wybranej pozycji. Ogranicznik 
chroni przed pełnym otwarciem, umożliwia 
dostęp świeżego powietrza i komfortowe wie-
trzenie. 

Ponzio, Polska

„W systemie przesuwnym stawiamy na bezawaryjność” 

System Ponzio SL1700TT to pierwsze w Polsce 
drzwi odstawno-przesuwne z aluminium, wyko-
rzystujące okucie Roto Patio Inowa. Unikatowa 
konstrukcja, w której skrzydło dociskane jest 
poprzecznie do ościeżnicy, gwarantuje dużą 
szczelność termiczną i akustyczną. System wy-
różnia prosta i intuicyjna obsługa. Dlatego  
Ponzio SL1700TT idealnie sprawdzi się wszędzie 
tam, gdzie liczy się komfort i bezawaryjne dzia-
łanie: w domu, w hotelu czy nowoczesnych 
apartamentach.

Intuicyjne i bezawaryjne działanie 
W obiektach o dużej rotacji użytkowników łatwe 
otwieranie drzwi jest bardzo ważne. Oznacza 
brak przypadkowego szarpania i związanych 
z tym uszkodzeń. Dlatego unikatowa konstrukcja 
okucia Roto od początku była jednym 
z najważniejszych atutów. „W chwili podjęcia de-
cyzji o projektowaniu systemu opartego na Roto 
Patio Inowa, było to jedyne na rynku tak intuicyj-
ne rozwiązanie. Połączenie cech drzwi podnoszo-
no-przesuwnych (HST) i uchylno-przesuwnych 
(PSK) od razu zwróciło naszą uwagę. Mamy og-
romne doświadczenie w zakresie systemów 
przesuwnych i nie raz widzieliśmy przypadki 
uszkodzeń konstrukcji przez osoby mające z nimi 
po raz pierwszy kontakt, w hotelu czy w aparta-
mentach” – mówi Maciej Borczuk. I dodaje:

„ Intuicyjna praca klamki – 
analogicznie jak w stan-
dardowych oknach – była 
jednym z kluczowych as-
pektów wdrożenia. 
Widzieliśmy, że ryzyko 
usterek zostanie wyeli-
minowane".

Funkcja SoftClose – łagodne zamykanie
Komfort obsługi sytemu dodatkowo zwiększa 
nowa funkcja łagodnego otwierania i zamykania 

drzwi: SoftOpen i SoftClose. Ukryty napęd deli-
katnie wyhamowuje skrzydło i ustawia je w wy-
branej pozycji lub domyka do ościeżnicy. Tym 
samym eliminuje możliwość zbyt gwałtownego 
ruchu i trzaśnięcia, co dodatkowo zwiększa 
niezawodność systemu.

Szczelne i wytrzymałe...
Dyrektor działu technicznego Ponzio mówi, jak 
wyglądało wdrożenie i uruchomienie produkcji: 
„W konstrukcji okucia innowacyjny docisk 
skrzydła do ramy i uszczelnienie po obwodzie 
wskazywały na możliwość uzyskania wysokiej 
szczelności. Po uzgodnieniu umów niezwłocznie 
rozpoczęliśmy projektowanie systemu, bazując 
na rysunkach okuć udostępnionych przez Roto. 
Kilkukrotnie konsultowaliśmy prace. Następnie 
przystąpiliśmy do uruchomienia produkcji profi-
li, przekładek termicznych i akcesoriów 
wchodzących w skład systemu. Na każdym eta-
pie działań mogliśmy liczyć na wsparcie nasze-
go opiekuna Roto, Mariusza Rutkowskiego”.

 � Aluminium Panoramiczny widok na zewnątrz, maksymalne doświetlenie wnętrz i efektywne wykorzystanie powierzchni użytkowej – 
dzięki tym korzyściom przesuwne drzwi tarasowe stały się jednym z najpopularniejszych rozwiązań architektonicznych. Duża powierzch-
nia skrzydeł sprawia, że muszą zapewniać doskonałe parametry termiczne, a także wytrzymałość i stabilność. Odpowiedzią na te potrze-
by jest nowy system Ponzio SL1700TT – połączenie okuć odstawno-przesuwnych Roto Patio Inowa z aluminiowymi profilami Ponzio.  
O najważniejszych atutach innowacyjnego systemu mówi Maciej Borczuk, dyrektor działu technicznego Ponzio Polska Sp. z o.o. 

 Ponzio SL1700TT doskonale sprawdzi się w hotelach 

i apartamentach. Duża szczelność i komfortowa obsługa, 

ale przede wszystkicm bezawaryjność konstrukcji to jeden 

z głównych atutów systemu Ponzio. Rendering: Ponzio.

... dokładnie przetestowane przez Ponzio
Kolejnym ważnym krokiem był szereg testów 
wytrzymałościowo-funkcjonalnych, 
wodoszczelności, infiltracji powietrza 
i odporności na wiatr. Ponzio realizowało je we 
własnym laboratorium badawczym. „W trakcie 
badań wprowadziliśmy kilka modyfikacji w za-
kresie obróbek profili. Następnie przeprowadzo-
ne zostały końcowe badania ITT" – dodaje Ma-
ciej Borczuk. System Ponzio SL1700TT 
z okuciem Roto Patio Inowa uzyskał potwier-
dzoną badaniem odporność na wyważenie w 
klasie RC 2.

Klienci mogą być spokojni
Jak podkreśla dyrektor działu technicznego 
Ponzio, klienci doceniają zalety systemu: 
„Naszymi odbiorcami są producenci okien 
i drzwi. Z ich punktu widzenia bardzo ważnym 
aspektem jest prostsza prefabrykacja i montaż 
w stosunku do tradycyjnych systemów podno-
szono-przesuwnych. Intuicyjna obsługa daje 
pewność, że nie będzie zgłoszeń serwisowych". 

dodaje Maciej Borczuk.

 „Innowacyjny docisk skrzydła do ramy i uszczelnienie po 

obwodzie w kosntrukcji okucia wskazywały na możliwość 

uzyskania wysokiej szczelności” – mówi Maciej Borczuk. 

 Maciej Borczuk,  

dyrektor działu  

technicznego  

Ponzio Polska Sp. z o.o.

 3T Office Park zdobył tytuł Best Office Development Poland w konkursie European Property Awards 

2020-2021. Otrzymał także ocenę Excellent w ramach certyfikatu BREEAM.  

  Rendering: www.3Tofficepark.pl

 Roto FS Kempton Top Hung – 

do okien o masie do 180 kg  

i wysokości do 2500 mm
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tego dąży Technologia Okien i Drzwi Roto po 
stworzeniu solidnych fundamentów szerokiego 
spektrum asortymentu do drzwi wejściowych. 

Duże doświadczenie to szybki start
Tom Vermeulen, który ma wieloletnie doświad-
czenie w firmach z branży okuć i zamków 
drzwiowych jest zadowolony z kompetencji 
swojego zespołu: „Od samego początku może-
my wyznaczać i realizować ambitne cele, ponie-
waż współpracują tu ze sobą koledzy, którzy od 
lat pracują w segmencie Door i w Roto”. Po-
przez powołanie zespołu zostały stworzone wa-
runki organizacyjne, umożliwiające pełne skon-
centrowanie się na współpracy z producentami 
drzwi i systemodawcami. Od pomysłu na pro-
dukt do wprowadzenia na rynek – w przyszłości 
będą oni „grupą zadaniową” u boku każdego, 
kto pracuje nad stworzeniem innowacyjnych 
drzwi. 

Skupienie na międzynarodowej  
różnorodności
Dzisiejszy asortyment drzwi obejmuje zamki 
wielopunktowe, zawiasy do drzwi wejściowych 
i progi. Istnieją również produkty uzupełniające, 
takie jak uszczelki, klamki i wkładki. Nowy ze-
spół specjalistów będzie wykorzystywał tę gamę 
produktów jako podstawę do rozwoju rozwiązań 
okuciowych, opartych na indywidualnych prefe-
rencjach kupujących na różnych kontynentach, 
wyjaśnia Chris Dimou. Chodzi także o szybki 
rozwój produktów specyficznych dla klienta 
i aplikacji istniejących rozwiązań.

Roto Door

 Chris Dimou, dyrektor 

ds. rynków międzynaro-

dowych Door & Door  

Innovation

 Tom Vermeulen,  

dyrektor dystrybucji 

Door & Door  

Innovation

Cechy definiujące produkty całego asortymentu Door to bezpieczeństwo, energooszczędność, komfort i design.

Nowy zespół – najwyższy poziom obsługi 
 � Firma Roto rozwija serwis dla producen-

tów drzwi: doświadczeni specjaliści ds. 
sprzedaży i zarządzania produktami tworzą 
nowy zespół Door Innovation. Razem będą 
wspierać rozwój produktów tworzonych 
przez systemodawców i producentów 
drzwi, oraz wdrażać centralne procesy in-
nowacyjne w Roto. 

Całościowa odpowiedzialność za pracę nowego 
zespołu ekspertów Door Innovation spoczywa 
na Chrisie Dimou. Jako prezes Roto America od 
dawna jest członkiem zespołu kierującego Tech-
nologią Okien i Drzwi Roto. W niedawnej prze-
szłości przejął również centralną kontrolę nad 
różnymi międzynarodowymi procesami sprze-
daży. 1 stycznia został mianowany dyrektorem 
ds. rynków międzynarodowych Door & Door In-
novation. Pod względem operacyjnym Tom Ver-
meulen, kierujący sprzedażą Door & Door Inno-
vation, kontroluje pracę doświadczonych 
kolegów, a także współpracę między projektan-
tami i kierownikami produktu w Roto z produ-
centami drzwi i firmami systemowymi. 

Sprawdzona forma organizacji
„Roto ma bardzo dobre doświadczenia w budo-
waniu zespołów ekspertów”, wyjaśnia Chris Di-
mou, „ponieważ wszędzie tam, gdzie producen-
ci i systemodawcy spotykają się z wysoce 
wyspecjalizowanymi partnerami biznesowymi, 
powstają nie tylko produkty o wyjątkowej jako-
ści, ale rodzą się także bardzo owocne, długo-
terminowe relacje biznesowe”. Dokładnie do 

1

 1   Roto Safe | zamki wielopunktowe 

  2    Roto Solid | zawiasy do drzwi 

 3    Roto Eifel | progi do drzwi

1

1

2

2
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Deventer, Rosja

Koleżeńska wymiana
Również doradcy z rosyjskiego działu sprzedaży 
Roto ściśle współpracują z Deventer. „Nieustan-
nie wymieniamy się pomysłami z naszymi kole-
gami” – informuje Natalia Ogarevskaya. Dzięki 
regularnym szkoleniom potrafią teraz bardzo do-
brze określić produkty klienta, które skorzystały-
by dzięki doradztwu Deventer i indywidualnie 
zoptymalizowanym uszczelkom. 

„Dlatego wspólnie tworzymy wartość dodaną 
dla producenta okien, ponieważ otrzymuje on 
zalecenia dotyczące idealnego dopasowania 
okuć i uszczelek. Z punktu widzenia wielolet-
nich klientów ‚german made‘ oznacza nieza-

Pożądany partner w branży 
 � Firma W grudniu 2005 roku Grupa De-

venter zarejestrowała spółkę zależną w Ju-
rowie, małym miasteczku 60 km na połu-
dniowy zachód od centrum Moskwy. 
Zaledwie dwa miesiące później rozpoczęła 
się tam produkcja profili uszczelniających. 

To przede wszystkim dzięki renomowanej firmie 
handlowej TBM wielu producentów okien i drzwi 
kupowało już profile uszczelniające z fabryk De-
venter w Niemczech i w Polsce. Dyrektor zarzą-
dzająca Deventer, Natalia Ogarevskaya, jest prze-
konana o aktualności stwierdzenia sprzed lat: 

„ Deventer oznacza jakość 
i dlatego jest bardzo  
ceniony”. 

Wielu rosyjskich producentów okien i drzwi od 
dawna zna zalety profili uszczelniających Deven-
ter z własnego doświadczenia. „Do tej pory za-
opatrywaliśmy głównie producentów okien 
z drewna i PVC oraz drzwi wewnętrznych 
z drewna i stali. Ale dzięki wsparciu naszych ko-
legów z działu sprzedaży Roto nawiązujemy rów-
nież rozmowy z przetwórcami systemów alumi-
niowych ”– mówi Natalia Ogarevskaya, opisując 
sytuację popytową. 

W Yurovie wiele profili zostało specjalnie zapro-
jektowanych do drewnianych drzwi wewnętrz-
nych, ponieważ systemy powszechnie stosowa-
ne w Rosji znacznie różnią się od tych w innych 

regionach działania Grupy Deventer. „Jakość 
tych produktów, a także różnorodność kolory-
styczna, produkowanych przez nas profili 
uszczelniających, ugruntowały nasz sukces 
w regionie”.

Wymagane są kompetencje techniczne
Przede wszystkim klienci w Rosji docenili ela-
styczność i szybkość Deventer w opracowywa-
niu indywidualnych profili uszczelniających do 
nowych systemów okienno-drzwiowych. Mają 
dostęp do technicznych kompetencji projektan-
tów z wieloletnim doświadczeniem w czterech 
europejskich zakładach Deventer. „To dzięki tej 
szczególnej organizacji firmy, a także naszemu 
partnerowi handlowemu TBM, sprzedajemy 
uszczelki nie tylko we wszystkich częściach Ro-
sji, ale także w Kazachstanie i na Białorusi” – 
dodaje Natalia Ogarevskaya. 

Jej zespół elastycznie dostosowuje obsługę do 
specjalnych wymagań producenta okien lub 
drzwi i niezawodnie dostarcza profile uszczelnia-
jące we wspólnie zdefiniowanej jakości. „Poza 
tym od momentu integracji z Grupą Roto 
w 2016 r. szybciej rośnie zarówno renoma, jak 
i świadomość marki Deventer. Rośnie zapotrze-
bowanie na doradztwo i jakość Deventer. Mój 
zespół jest bardzo zaangażowany w optymaliza-
cję szybkości dostaw, pomimo czasami ogrom-
nych odległości i wielu pośrednich magazynów 
aż do miejsca przeznaczenia”.

 Natalia Ogarevskaya, 

prezes Deventer Rosja

wodność, dokładność i innowacyjność. Roto 
i Deventer reprezentują to w równej mierze.“  
 www.deventer.ru

&   Przegląd asortymentu Roto Door  
 
www.roto-frank.com/pl/doors

https://ftt.roto-frank.com/pl/produkty/wyszukiwarka-produktow/find/drzwi-wejsciowe/-/-/-/-/-/?no_cache=1&cHash=00d59f8ea4852779e9a297387d277d1d
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 � Aluminium Od prawie 25 lat Artur Blu-
kacz zajmuje się konstrukcją systemów alu-
miniowych w firmie Yawal. W rozmowie 
z Roto Inside opowiada o wzroście popytu 
na okna i drzwi z aluminium na rynkach Eu-
ropy Centralnej i Wschodniej. 

Yawal SA z siedzibą w Herbach jest dzisiaj jed-
nym z największych producentów systemów alu-
miniowych z izolacją termiczną w Europie Cen-
tralnej i Wschodniej. Blisko 700 pracowników 
Grupy Yawal zajmuje się obsługą ponad 1000 
klientów w Polsce i 17 innych krajach. W swojej 
fabryce Yawal przetwarza rocznie ponad 25 000 
ton aluminium. Od momentu powstania w 1993 
roku firma opiera swój rozwój na wysokiej jako-
ści systemach i produktach, zaprojektowanych 
zgodnie z najnowszymi trendami rynku. 

„ Gdy rozpoczynałem pracę 
w Yawal, standardem 
była głębokość zabudowy 
50 mm“. 

Artur Blukacz, który od kilku lat kieruje działem 
rozwoju w firmie Yawal, bardzo dobrze pamięta 
czasy, kiedy przekładka termiczna o grubości 
12 mm stosowana była powszechnie. „Dzisiaj 
oferujemy okna o głębokości zabudowy 102 mm 
z 64 mm przekładką termiczną“. Już same te 
liczby pokazują wymownie, z jakimi wyzwaniami 
musieli mierzyć się producenci systemów alumi-
niowych w ostatnim dwudziestoleciu. 

Izolacja cieplna i trwałość: zgrany duet
Fakt, że z profili aluminiowych Yawal powstają 
okna zaliczane przez klientów do segmentu Pre-
mium, napawa dumą konstruktorów i pracowni-
ków. „Nasze profile pozwalają bez większych 
problemów osiągnąć poziom izolacyjności ter-
micznej oczekiwanej w budownictwie pasyw-
nym. Do tego są one niebywale solidne i wytrzy-
małe. Wiadomo również, że aluminium jako 
materiał wyróżnia się bardzo atrakcyjnym desi-
gnem“. Yawal stawia w tej kwestii na wąskie 
profile i ukryte zawiasy.

Piękno ukrytych okuć
Od samego początku istnienia firmy nawiązała 
się partnerska współpraca z Roto. Obydwie stro-
ny mają potrzebę regularnego, intensywnego 
kontaktu, twierdzi Artur Blukacz. „Ukryte okucia 
AL Designo podobnie jak zawias do drzwi wej-
ściowych Solid C są perfekcyjną odpowiedzią na 
to, czego poszukiwaliśmy: niewidoczna, solidna 
technologia okuć o wyrazistym designie“. Klienci 
zareagowali na wdrożenie nowego zawiasu na-
prawdę entuzjastycznie. Modele drzwi wejścio-
wych serii Yawal Prestige są pod względem wi-
zualnym oceniane bardzo wysoko. 

„ Zawias Solid C sprawia, 
że drzwi wejściowe są po 
prostu jeszcze lepsze“. 

Yawal SA, Polska

„Zawias ma bardzo szerokie spektrum zastoso-
wania, można go montować praktycznie we 
wszystkich konstrukcjach“., mówi Artur Blukacz. 
Nawet ciężkie, 140 kg drzwi otwierają się i zamy-
kają bez wysiłku, a zawias pozwala uzyskać kąt 
otwarcia do 110°. Poza tym można go stosować 
do drzwi wejściowych antywyważeniowych 
w klasie RC 2. Ciągła uszczelka minimalizuje 
straty ciepła. 

Wszechstronny i łatwy w montażu
„Produkcja i montaż ciężkich drzwi z aluminium 
jest znacznie prostsza dzięki zawiasom Solid C, po-
nieważ wstępny montaż elementów na skrzydle 
i ościeżnicy można przeprowadzić oddzielnie 
w różnych miejscach. Frezy pod zawias i zamek 
wykonuje się tym samym narzędziem, a to oszczę-
dza czas“, ocenia doświadczony specjalista. 

„Montażyści chwalą sobie też funkcję FixClick, 
która ułatwia szybkie i bezpieczne zakładanie 
skrzydła i jego demontaż“. Regulacja wysokości 
między -2 a +4 mm i regulacja w 3 płaszczy-
znach również przyczyniają się do tego, że mon-
tażystom pracuje się łatwiej. Dobry dostęp do 
wszystkich zawiasów powoduje, że regulacja w 
pionie i siły docisku (±1,2 mm) gotowych, za-
montowanych już drzwi oraz regulacja w pozio-
mie (±3 mm) są bezproblemowe. Drzwi nie wy-
magają konserwacji, ponieważ zawias 
wyposażony jest w samosmarującą tuleję. 

Do dużych i ciężkich okien
Również ukryte okucia do okien AL Designo wy-
różniają się nie tylko przez doskonały design. 
„Doceniamy możliwości, które daje nam ten sys-
tem okuć“, twierdzi Artur Blukacz. Trend do pro-
jektowania coraz większych i coraz cięższych 

W centrum uwagi: akcent na okna i drzwi z ukrytymi zawiasami 

 Yawal zalicza się dzisiaj do najważniejszych przetwórców aluminium w Europie Centralnej i Wschodniej.

skrzydeł okiennych możemy z powodzeniem 
wdrożyć w naszych konstrukcjach. Ciężkie, 180 
kg skrzydła z okuciami AL Designo i 160 kg 
z okuciami AL nie są żadnym wyjątkiem. „Bardzo 
nas cieszy też, że od tego roku nie są wymagane 
dopuszczenia specjalne na projekty z bardzo wy-
sokimi skrzydłami. Standardowy zakres stosowa-
nia do 3.000 mm wysokości pojawia się w odpo-
wiednim czasie i odpowiada na potrzeby rynku. 
Zwłaszcza w budownictwie komercyjnym poja-
wiają się zapytania o okna mniej więcej takiej 
wysokości“.

Wyjątkowo szczelny system przesuwny,  
łatwy w obsłudze
Wkrótce Yawal ma zamiar podjąć prace nad no-
wym systemem przesuwnym. „Mam na myśli 
Roto Patio Inowa“, mówi Artur Blukacz. „W na-
szej opinii pod względem szczelności, komfortu 
obsługi i designu jest to rozwiązanie absolutnie 
wiodące na rynku“. Reakcje użytkowników drzwi 
tarasowych na system przesuwny z tym okuciem 
są bardzo pozytywne. Klienci podkreślają lekkie 
działanie i intuicyjną obsługę. Zanim jednak firma 
rozpocznie wdrażanie tego systemu, na liście 
ważnych projektów, które widnieją w sieci dystry-
bucji Yawal, znajduje się jeszcze jedna pozycja.

Wąskie okna wentylacyjne –  
nowość w Yawal
Na początku roku producent systemów alumi-
niowych zaprezentował bardzo wąskie i wysokie 
okna wentylacyjne z okuciami AL Designo. Ar-
chitekci i konstruktorzy fasad, z którymi Yawal 

regularnie współpracuje, natychmiast docenili ich 
zalety: świeże powietrze i naturalna wentylacja 
w wysokich budynkach, bez ryzyka wychłodze-
nia, tak jak w przypadku dużych okien otwartych 
na oścież. Artur Blukacz jest przekonany, że: 

„Okna wentylacyjne mają 
przed sobą przyszłość“. 
Już od ponad dwóch dziesięcioleci firma Yawal 
rozwija swoją paletę produktów, korzystając ze 
wsparcia Roto, podsumowuje Artur Blukacz na 
koniec rozmowy. Wdrażanie nowych produktów 
do naszej oferty odbywa się szybko, naszym ce-
lem jest możliwie najpełniejsze zaspokojenie 
oczekiwań. Możemy równocześnie elastycznie 
reagować na indywidualne potrzeby klientów. 
Właściwie nie istnieje nic takiego, czego nie byli-
byśmy w stanie zrealizować“. W obydwu tych 
dziedzinach – szybkości i elastyczności – Roto ma 
swój niezaprzeczalny wkład. „Dlatego też w przy-
szłości firmy Yawal i Roto dalej będą tworzyć 
wspólną historię”.   www.yawal.com

 zdjęcia: Yawal

 Artur Blukacz, dyrektor 

działu Research 

& Development 

w Yawal

Automatyczna produkcja w Yawal

&   Informacje na temat ukrytego zawiasu Roto Solid C  
do drzwi z aluminium 
 
www.roto-frank.com/en/roto-solid-c-c7140

https://ftt.roto-frank.com/pl/produkty/widok-produktu/detail/roto-solid-c/
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dukcję okien z PVC. Troy Page opisuje ten roz-
wój w następujący sposób: 

„ Od tej chwili tradycyjne 
rzemiosło i nowoczesna 
technologia są ze sobą 
ściśle powiązane”. 

 
Do dziś aktualnym celem jest przeniesienie filo-
zofii jakości, która od dziesięcioleci towarzyszy 
produkcji okien drewnianych ProVia, do nowo-
czesnej, zautomatyzowanej produkcji. „Firmy 
Fasco i Roto doskonale to zrozumiały i z wiel-
kim zaangażowaniem wspierały nas w podję-
tym wyzwaniu”.

Od chwili założenia w 1977 roku przez braci 
Billa i Andrew Mulletów firma proVia podlegała 
stałym zmianom. Siedziba firmy z 1984 roku, 
została odnowiona i  rozbudowana w latach 
1993, 2001, 2005 i ponownie w latach 
2012/2013. Dziś ProVia zaopatruje klientów w 
23 stanach USA. „Staranność w produkcji, 
dbałość o szczegóły i znakomita obsługa klien-
ta, a także troska o wszystkich zatrudnionych 
w ProVia, to ważne filary filozofii naszej firmy” 
- wyjaśnia Troy Page. „Bardzo poważnie traktu-
jemy takie wartości, jak uczciwość, pokora, 
szacunek i empatia, a także dążenie do do-
brych rozwiązań i zorientowanej na przyszłość, 
zrównoważonej działalności biznesowej”. 

jest tak za sprawą atrakcyjnej i niezmiennie wy-
sokiej jakości produktów, a z drugiej dzięki po-
nadprzeciętnemu zorientowaniu na klienta Roto 
Frank of America. „W 2020 roku w ProVia za-
szło wiele zmian, które kosztowały nas tyle 
samo energii, co skutki wywołane przez pande-
mię” – informuje Troy Page. „Roto dostrzegło to 
i wspierało nas na wiele sposobów. Konse-
kwentnie i ze skupieniem na celu”. 

Z rzemieślniczym rodowodem
Firma ProVia zdobyła znakomitą renomę jako 
producent wytwarzanych ręcznie drewnianych 
okien i drzwi na wymiar – dla sektora renowacji. 
W celu rozszerzenia usług dla właścicieli do-
mów założyciel i właściciel firmy, Bill Mullet, 
przejął w 2009 i 2011 roku firmy produkujące 
okładziny elewacyjne i dachy metalowe, które 
są również potrzebne do renowacji wielu do-
mów w USA. W pięciu fabrykach ProVia pracuje 
dzisiaj ok. 500 osób.

Rozbudowa zdolności produkcyjnych
Na początku nowego stulecia firma ProVia za-
częła rozszerzać produkcję drzwi wejściowych 
i systemów przesuwnych z PVC, włókna szkla-
nego i stali oraz bardziej zautomatyzowaną pro-

 � Drewno | PVC W 2007 roku rozpoczęła 
się współpraca między ProVia i Fasco. Gdy 
kanadyjski producent okuć stał się częścią 
Roto Group w 2012 r., konstruktorzy no-
wych produktów w ProVia w Sugarcreek 
w stanie Ohio skorzystali z okazji, aby przyj-
rzeć się rozwiązaniom okuciowym Roto.

„Oczywiście znaliśmy już wcześniej niemiecką 
markę Roto i jej dobry wizerunek” – wspomina 
Troy Page, dyrektor ds. zaopatrzenia w ProVia. 
„Ale do 2012 roku po prostu nie było osobistego 
kontaktu. Kiedy to się zmieniło, szybko dostrze-
gliśmy możliwości, jakie mogą wyniknąć dla roz-
woju naszych produktów i firmy dzięki współpra-
cy”. Przede wszystkim okucia X-Drive, które 
Roto Frank of America produkuje w Chester, 
szybko stały się jednym z najważniejszych dla 
nas komponentów, w dużych ilościach stosowa-
nym przez ProVia.

„ X-Drive Roto oznacza 
najwyższą jakość”. 

 
Nie bez powodu ProVia została wyróżniona na-
grodą „Energy Star Award” przez czytelników 
specjalistycznego magazynu „Remodeling Maga-
zin”. „Przychodzą do nas właściciele domów, któ-
rzy po prostu chcą czegoś więcej niż standard” 
– informuje Troy Page. „Wyższa jakość produktu i 
lepszy serwis, staranność i zaangażowanie” – nie 
tylko jeśli chodzi o same okna i drzwi. ProVia spo-
tkała się na przykład z niezwykle pozytywnym od-
zewem, gdy wprowadzono specjalne ochronne 
skrzynie transportowe, w których okna lub drzwi 
trafiają z fabryki na plac budowy bez narażenia na 
szkody transportowe.

Okucia Roto do wszystkich linii produktów
Oprócz rozwiązań z rodziny X-Drive i komponen-
tów RotoFasco Canada do okien przesuwnych 
i otwieranych na zewnątrz Side-Hung, ProVia 
wykorzystuje teraz również okucia z europejskich 
fabryk Roto. „Dziś okucia Roto są we wszystkich 
czterech liniach naszych okien – ecoLite ™, 
Aspect ™, Endure ™ i Aeris ™”. Z jednej strony 

ProVia, USA

Rozwój z RotoFasco
Charakterystyczna dla okien otwiera-

nych na zewnątrz z okuciami 

X-Drive jest obsługa za pomocą korby. 

To rozwiązanie okuciowe jest nie tylko 

drugim pod względem popularności 

typem otwierania w Ameryce Północ-

nej, ale także obecnie najszybciej roz-

wijającym się segmentem rynku.   

  zdjęcie: ProVia

Troy Page, dyrektor  

ds. zaopatrzenia, 

ProVia

Teraz jakość i design
W ProVia nie chodzi o to, żeby maszyny wyru-
gowały produkcję ręczną, ale o integrację tech-
nologii, która umożliwi pracownikom inwesto-
wanie ich know-how w design i zapewnienie 
jakości. Jakość komponentów i obróbki jest 
monitorowana na różnych etapach produkcji. 
Każdy element kontrolowany jest nie tylko pod 
kątem widocznych wad, ale także jego działa-
nie sprawdzane jest przed zapakowaniem do 
transportu. 

Dział zakupów również bardzo poważnie trak-
tuje odpowiedzialność za jakość. „Bardzo do-
kładnie i regularnie sprawdzamy, jaką jakość 
zapewnia dostawca. Z pewnością jesteśmy 
wymagający – a jednocześnie kierujemy się 
uczciwymi i jasnymi zasadami. Szczegółowe 
wymogi określane są z każdym dostawcą. 
„Również w tym przypadku ProVia i Roto były-
by podobne: „Podobnie jak nasz partner Roto, 
rozumiemy zorientowaną na cel współpracę 
z dostawcą jako ważny filar naszego zoriento-
wania na korzyść klienta”.
 www.provia.com

Korba X-Drive

Rygiel X-Drive

System przesuwny Aspect Patio Door firmy Pro-

Via obejmuje klamkę RotoFasco Secura 9300 

oraz zamek pojedynczy RotoFasco z 2-punkto-

wym ryglowaniem.  zdjęcie: ProVia

&   Systemy okuć Roto do okien 
na rynki Ameryki Północnej 
 
www.roto-frank.com/en/northamerica

https://rotonorthamerica.com/casement-hardware-awning/
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Partnerstwo  
na co dzień

Renoven, Hiszpania

 � PVC | Aluminium Firma Renoven – uznany producent 
okien i drzwi z PVC i aluminium w północnej Hiszpanii 
– została założona w maju 1994 roku przez José Maríę 
Ochoa w Berrioplano koło Pampeluny. Do dziś kieruje on 
firmą. Blisko od ponad ćwierć wieku ściśle współpracuje 
z Roto. 

José María Ochoa wspomina, że   już w chwili zakładania firmy 
dostał duże wsparcie od Roto. Podobnie było podczas budowy 
nowego zakładu produkcyjnego w 2018 roku. „Od samego po-
czątku skupiałem się w Renoven na produkcji okien o dużej 
izolacyjności” – mówi. „To zapoczątkowało pomyślny rozwój 
firmy i jednocześnie postawiło nas przed wyzwaniem niekiedy 
bardzo dużych wzrostów na przestrzeni lat od jej założenia”.

Wejście do produkcji zautomatyzowanej
W pewnym momencie pojawiła się także konieczność automa-
tyzacji produkcji dla jej dalszego rozwoju. Jej wdrożenie niosło 
ze sobą także wzrost poziomu jakości. Zaplanowano budowę 
nowej fabryki. 

„ Okna o niezmiennie 
wysokiej jakości – to stale nasz 
główny cel”. 

Również na tym ważnym etapie rozwoju firmy José María 
Ochoa szukał i znalazł wsparcie w Roto. „Fakt, że wszystkie 
okucia są optymalnie skonstruowane pod kątem stosowania 
we w pełni zautomatyzowanej produkcji, ułatwił nam urucho-
mienie nowych linii”, wyjaśnia. Roto wniosło dużo wiedzy do 
planowania fabryki i jej procesów. „Także nowe okucia rozwier-
no-uchylne Roto NX”, mówi z entuzjazmem José María Ochoa. 

Wzrost rentowności dzięki Roto NX
„Byliśmy jednym z pierwszych producentów w Hiszpanii, który 
przeszedł na Roto NX i tym samym w pełni wykorzystaliśmy 
potencjał zwiększonej wydajności naszej produkcji” – podkre-
ślił przedsiębiorca w rozmowie. Renoven wiele zawdzięcza 
wsparciu technicznemu Roto. To jeden z głównych powodów, 
dla których od ponad 25 lat nigdy nie pojawił się pomysł zmia-
ny dostawcy okuć. José María Ochoa sprowadza swoje do-
świadczenia do wspólnego mianownika: 

„ Od Roto mam wszystko,  
czego potrzebuję.“ 

Stwierdzenie to odnosi zarówno do asortymentu, jak i usług. 
Oczekiwaniom prodcenta odpowiada także sprawność działa-
nia partnera okuciowego. Szybkość i dokładność dostaw Roto 
jest powyżej średniej i ma ogromne znaczenie, zwłaszcza dla 
firmy takiej jak Renoven, która założyła bardzo sprawne 
i oszczędne procesy.

Systemy przesuwne o dużej szczelności  
dla Hiszpanii północnej
Od samego początku Renoven produkuje nie tylko okna 
i drzwi, ale także systemy przesuwne z aluminium i PVC dla 
północno-wschodniej Hiszpanii. Specjalne wyzwanie: szczegól-
nie w tym regionie poszukiwane są dobrze izolujące drzwi 
przesuwne o dużej szczelności. Prowincja Nawarra, w której 
znajduje się siedziba firmy Renoven, jest jednym z pionierów 
w dziedzinie budowy domów pasywnych w Hiszpanii. „Nasi 
klienci stawiają czoła mroźnym zimom i upalnym latom okna-
mi, które nie mają sobie równych pod względem izolacji ter-
micznej” – z satysfakcją stwierdza José María Ochoa. „O to 
troszczymy się wspólnie z Roto”.  www.renoven.com

  Francesc Gimeno,  

dyrektor zarządzający  

na Europę Południową, Europę Zachod-

nią i Afrykę, Roto Frank Fenster- und  

Türtechnologie GmbH

Rynek hiszpański
Pytania o aktualną sytuację

  José Maria Ochoa,  

założyciel i prezes  

firmy Renoven

Okna rozwierno-uchylne centrum kongresowego w Vitoria-Gasteiz pochodzą 

z produkcji Renoven i wyposażone są w Roto NX.  zdjęcia: Renoven

Urodzony w Hiszpanii Francesc Gimeno, jako dyrektor za-
rządzający w tamtejszym oddziale Roto, również bardzo 
uważnie obserwuje rozwój branży budowlanej na rynkach 
południowej i zachodniej Europy i podsumowuje kilka 
ostatnich miesięcy.

Roto Inside: Jak wyglądała sytuacja w hiszpańskiej branży 
okien i drzwi na przełomie roku? 
Francesc Gimeno: Bardzo różnie, ale bynajmniej nie beznadziej-
nie. Rosnące zainteresowanie renowacją w budownictwie indywi-
dualnym miało również duży wpływ na rynek okien i drzwi w Hisz-
panii. Coraz więcej właścicieli domów próbuje zaoszczędzić na 
kosztach energii dzięki dobremu ociepleniu budynków. Zaintereso-
wanie to nie zmalało także w roku pandemii, ale oczywiście prace 
budowlane zostały wstrzymane podczas blokad. Trudno jest oce-
nić, jak długo utrzymają się ekonomiczne oddziaływania pandemii 
na tak ważne dla turystyki Hiszpanii nowe budownictwo i na ile 
spowolnią renowację hoteli.

Roto Inside: Czego teraz oczekują producenci 
od swojego partnera Roto?

Francesc Gimeno: Producenci okien i drzwi nie są obecnie 
w stanie niczego planować. Dlatego jest dla nich szczególnie 
ważne, aby Roto dostarczało elastycznie, zawsze na czas i kom-
pletne dostawy. W chwili obecnej zabezpieczenie przyszłości 
bardziej niż kiedykolwiek wymaga od każdej firmy absolutnego 
profesjonalizmu. Jakość produktów musi być niezmiennie wyso-
ka. Producenci potrzebują szeregu rozwiązań okuciowych do 
okien oraz drzwi, spełniających rosnące wymagania w zakresie 
izolacyjności cieplnej i akustycznej oraz wysokiego poziomu od-
porności na włamanie. 

Zagadnienia, takie jak mikrowentylacja w standardzie lub bez-
pieczny uchył Roto NX z odpornością na włamanie RC 2, zyskują 
wskutek doświadczeń z pandemią znacznie więcej uwagi niż 
wcześniej. Ludzie ponownie zainteresowali się naturalnym wie-

trzeniem. Koronawirus spowodował coś jeszcze: ludzie w miastach 
stali się bardziej wrażliwi na hałas. Gdy ktoś pracuje z domu, jest 
bardzo wrażliwy na dźwięki otoczenia i dość szybko stwierdza, czy 
okno radzi sobie z izolowaniem hałasu czy nie. Wysoki poziom 
szczelności, który można osiągnąć dzięki systemom okuć, takim 
jak Roto NX, Patio Alversa czy Patio Inowa, w kontekście wydarzeń 
ostatnich miesięcy zyskał nowy, wyższy priorytet dla wielu inwe-
storów i projektantów.

Roto Inside: Czy znaczy to, że sytuacja pandemii miała na 
branżę także pozytywny wpływ?

Francesc Gimeno: Tak, miała. Wielu klientów wykorzystało czas 
blokady do zastanowienia się nad swoimi celami i rynkowymi tren-
dami. Cieszyło nas bardzo, że postrzegali Roto jako cennego part-
nera do rozmów i że jesteśmy w stanie wnieść swój wkład w nowe 
koncepcje stolarki budowlanej z profili każdego materiału. Zainte-
resowanie naszymi rozwiązaniami okuciowymi do okien i drzwi 
oraz niedawno wprowadzonymi profilami uszczelniającymi Deven-
ter jest w Hiszpanii duże. 

Roto Inside: A co było dla Pana największym wyzwaniem?

Francesc Gimeno: Rozwój nowych form utrzymywania kontak-
tów, przekazywania informacji i doradztwa. Nasi klienci bardzo 
szybko stawili czoła nowej rzeczywistości i przeszli na internet jako 
medium kontaktów zarówno ze swoimi klientami, jak i z nami. 

&   Rentowne, bezpieczne, komfortowe, 
o atrakcyjnym designie: zalety Roto NX  
 
http://www.rotonx.pl/

http://www.rotonx.pl/
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Van de Vin, Holandia

System przesuwny z drewna o dużej szczelności 

 System przesuwny vinSlide został przebadany w Międzynarodowym Centrum 

Technologicznym Roto (ITC) w Leinfelden-Echterdingen.  zdjęcie: Van de Vin

 � Drewno W roku 2018 rozpoczęły się rozmowy między 
Van de Vin, jednym z największych producentów stolarki 
drewnianej w Holandii, i Roto. Wspólny cel: opracowanie 
i wdrożenie do produkcji systemu przesuwnego o dużej 
szczelności i nowoczesnym designie. 

W 2018 roku na targach Fensterbau Frontale kierownictwo firmy 
Van de Vin odkryło system Patio Inowa. Poszukiwano okucia, któ-
re mogłoby posłużyć do stworzenia systemów przesuwnych 
o dużej szczelności na wiatr i wodę i odporności na włamanie do 
klasy RC 2. Prototypy opracowane z Roto nie tylko spełniały te 
wymagania, ale były również wyjątkowo komfortowe w użyciu. 
Frank Jansen, dyrektor generalny w Van de Vin, wspomina bar-
dzo zadowolone twarze zespołu: 

„ To nas nastroiło naprawdę  
entuzjastycznie.“ 

 
Mając na uwadze wysokie ambicje jakościowe i konstrukcyjne 
firma zdecydowała się zaangażować do prac rozwojowych profe-
sora Berta Blockena z Politechniki Eindhoven. To dzięki jego wie-
dzy określone zostało optymalne położenie uszczelki TPE firmy 
Deventer i zagwarantowano niezawodne odprowadzenie wilgoci 
z konstrukcji profilu. 

Po tych konsultacjach zespół Franka Jansena opracował rysunki 
3D, które umożliwiły dalszą szczegółową optymalizację. 

Latem 2020 roku pierwszy system przesuwny vinSlide gotowy 
do produkcji seryjnej trafił na testy do Międzynarodowego Cen-
trum Technologicznego ITC w Leinfelden. Tutaj również pojawiły 
się dalsze koncepcje ulepszeń systemu, informuje Frank Jansen. 

„ Otrzymaliśmy ogromne  
wsparcie od ITC”.  

Celem Van de Vin jest teraz konkurowanie poprzez vinSlide 
z systemami przesuwnymi z aluminium. „Nasz system jest 
w lepszej cenie i skierowany jest do klientów, którzy cenią 
w swoim domu naturalny charakter drewnianych okien”, 
mówi z przekonaniem Frank Jansen. Ponadto, z jego punktu 
widzenia, nowy system przewyższa wiele ugruntowanych 
typów drzwi podnoszono-przesuwnych. „Razem z naszymi 
partnerami handlowymi udowodnimy architektom i inwesto-
rom, że dzięki vinSlide otrzymują od nas system o dużej 
szczelności, wygodny w użytkowaniu i zorientowany na 
przyszłość”. www.vandevin.nl

  Frank Jansen,  

dyrektor generalny,  

Van de Vin ramen en kozijnen

Bardzo szczelny, komfortowy i efektowny

System przesuwny Rehau 
Roto Patio Inowa

 Ukryte: ryglowanie 

na słupku Roto  

Patio InowaSynego Slide od Rehau zdjęcie: Rehau 

 Na słupku: dys-

kretnych rozmia-

rów zaczepy 

z osłonkami 

Palacio de Congresos 

Europa w Vitoria-Gaste-

iz na południe od Bil-

bao zachwyca zielony-

mi fasadami i nowocze-

snym komfortem. 

Renoven dostarczył do tego bloku w Pampelunie 

w 2019 roku nowoczesne, energooszczędne okna z profili PVC.

 � PVC „Inteligentne” zalety systemu okuć Roto Patio Inowa 
przekonały kolejnego renomowanego producenta profili 
z PVC: na początku roku Rehau wprowadził na rynek nowy 
system odstawno-przesuwny Synego Slide. 

Od pewnego czasu modne są wielkoformatowe elementy prze-
suwne z oszczędzającym miejsce sposobem otwierania – 
zwłaszcza w kontekście malejących mieszkań. Dlatego Rehau 
dostrzega duży potencjał rynkowy konstrukcji, która przy głębo-
kości zabudowy 80 mm nadaje się do produkcji skrzydeł prze-
suwnych o szerokości do 200 cm i wysokości 260 cm. 

Szczelność i energooszczędność
Profile Synego Slide mogą pomieścić pakiety szybowe o grubo-
ści 51 mm. Dzięki zastosowaniu inteligentnego, ukrytego okucia 
Roto Patio Inowa do przesuwnych okien i drzwi o dużej szczel-
ności można spodziewać się po Synego Slide doskonałej izolacji 
cieplnej i energooszczędności. Podczas ryglowania drzwi okucie 
dociska obwodową uszczelkę TPE ruchomego skrzydła do profi-

lu segmentu stałego. Ruch zamykający, uszczelka na całym ob-
wodzie i aktywne punkty ryglowania na słupku zapewniają trwale 
wysoki poziom szczelności nawet w ekstremalnych warunkach 
atmosferycznych. Jednocześnie, dzięki ruchowi zamykającemu 
skrzydła w poprzek do profilu ościeżnicy drzwi dają się przesu-
wać lekko i bez wysiłku. 

Niewidoczny mechanizm okucia
Nawet w wąskich profilach Synego Slide udało się ukryć wszyst-
kie elementy okucia, dzięki czemu nie są one widoczne na za-
mkniętym skrzydle. Nawet gdy drzwi są otwarte, optyczna har-
monia pozostaje zachowana dzięki małych rozmiarów 
zamknięciom środkowym z osłonkami w pasującym kolorze. Poza 
tym okucia nie wystają do otworu na przejście.

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

https://ftt.roto-frank.com/pl/produkty/widok-produktu/detail/roto-patio-inowa/
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 � Door Elementy z asortymentu Roto Safe E 
są do siebie dopasowane w taki sposób, że 
można je szybko i łatwo zamontować 
w drzwiach za pomocą technologii Plug & 
Play. Dostępne są nowe, łatwe w montażu 
osłony przewodów, które umożliwiają ela-
styczny dobór połączeń. Asortyment produk-
tów został uzupełniony także o czujnik moni-
torujący rygiel z możliwością późniejszego 
podłączenia do monitorowania stanu drzwi.

„Celem Roto jest, żeby montaż komponentów 
elektronicznych był maksymalnie wygodny dla 
producentów drzwi”, wyjaśnia Alexander Kohl, 
odpowiedzialny menedżer produktu, komentu-
jąc najnowsze rozszerzenie asortymentu pro-
duktów Roto Safe E. Osłony przewodów wy-
mierne oszczędzają czas podczas montażu 
okablowania drzwi. Dla skrzydła i ościeżnicy 
dostępne są dwie różne osłony przewodów, 
które można dowolnie łączyć w celu dopaso-
wania do materiału profilu i sytuacji montażo-
wej. W ościeżnicy zastosowano osłonę prze-
wodu ze zintegrowanym zasilaczem. 
W przypadku montażu drzwi w budynku po-
trzebne jest jedynie podłączenie 230 V.

Do profili ze wszystkich materiałów
Nowe osłony przewodów dostępne są do 
drzwi wejściowych z PVC, drewna i alumi-
nium. Po zamontowaniu na skrzydle i ościeżni-

Plug & Play: Roto Safe E 

cy, przewód prowadzi się do zamka z napę-
dem, gdzie wystarczy go tylko wetknąć. 
Przewód biegnący od napędu podłączony 
jest do systemu kontroli dostępu. Dzięki 
temu produkcja automatycznych drzwi wej-
ściowych jest łatwa i niezawodna. Ryzyko 
błędów montażowych jest minimalne.

Za pomocą czujnika monitorującego z asor-
tymentu Roto Safe E można monitorować 
stan drzwi na ryglu głównym. Posiada on 
aprobatę VdS (klasa C), można go łączyć 
z systemami alarmowymi oraz montować we 
wszystkich standardowych elementach na 
ościeżnicy. 

Dwa warianty
Roto oferuje dwa zamki wielopunktowe, do 
montażu których można zastosować nowe 
osłony przewodów: dzięki Roto Safe E | Eneo A 
automatyczne rygle wysuwają się, gdy tylko 
drzwi się domkną. Zamek uznaje się za za-
mknięty pod względem wymogów firm ubez-
pieczeniowych, nawet bez użycia klucza. 
Mocny, ale cichy napęd zapewnia wyjątkowo 
szybkie odryglowywanie i otwarcie. Opcjo-
nalnie dostępny z odbiornikiem fal radio-
wych, dzięki czemu drzwi można otworzyć 
za pomocą pilota. 
Roto Safe E | Eneo CC to zamek wielopunk-
towy, w którym rygiel główny i dodatkowe 

Przewody po prostu na wtyk 
rygle otwierają się i ryglują całkowicie elektro-
nicznie. W standardzie zamontowany jest 
odbiornik fal radiowych. Dzięki komfortowemu 
rozwiązaniu zaryglowane drzwi zawsze otwo-
rzyć można od wewnątrz po prostu przez naci-
śnięcie klamki. Oznacza to, że w sytuacji awa-
ryjnej dom można szybko opuścić, 
a automatyczne ryglowanie zapewnia stałą 
ochronę przed włamaniem i kradzieżą. Zamek 
automatyczny można aktywować i dezaktywo-
wać za pomocą przełącznika dzień / noc – 
ważna opcja w systemach drzwi wejściowych 
w domach wielorodzinnych.

Przewidziany do różnych 
systemów kontroli dostępu 
Oba warianty można łączyć z różnymi syste-
mami kontroli dostępu: pilot na fale radiowe 
do zamków Roto ma zasięg do 10 metrów. 
Czytnik linii papilarnych z diodą LED i płytką ze 
stali nierdzewnej zapewnia szczególnie wysoki 
poziom zabezpieczeń. Aplikacja na urządzenia 
z systemem Android i iOS koordynuje ustawie-
nia i zarządzanie użytkownikami. System kon-
troli dostępu „Phone & Code“ umożliwia 
otwieranie drzwi przy użyciu smartfonu po-
przez Bluetooth lub przez ustawienie kodu nu-
merycznego. 

 Elementy z asortymentu Roto Safe E: 

1  osłona przewodu ze zintegrowanym zasilaczem 

2   zamek elektromechaniczny 

z mocnym i cichym napędem 

3  czujnik monitorujący rygiel 

4   czytnik linii papilarnych
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Roto Inside 47 ukazuje się 
w 10 wersjach językowych: 
angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej,  
niderlandzkiej, niemieckiej, polskiej, rosyj-
skiej, rumuńskiej, węgierskiej i włoskiej.

&   Elektromechaniczne zamki wielopunkto-
we do drzwi: Roto Safe E | Eneo A 
 
www.roto-frank.com/pl/safe-e-eneo-a

&  Elektromechaniczne zamki wielopunkto-
we do drzwi: Roto Safe E | Eneo CC 
 
www.roto-frank.com/pl/safe-e-eneo-cc

https://ftt.roto-frank.com/pl/produkty/widok-produktu/detail/roto-safe-e/eneo-aaf/
https://ftt.roto-frank.com/pl/produkty/widok-produktu/detail/roto-safe-e/eneo-ccccf/

