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Wydanie 43

Technologia okien i drzwi Roto. Informacje dla klientów i partnerów. 

Roto Solid B 150 R:
większa nośność, lepszy 
design drzwi z PVC o pod-
wyższonej izolacyjności 

 � Door

Strona 3

Roto Patio Inowa 
śmiałe rozwiązania 
firm Ventana, Aluplast 
i Viking Window 

 � Sliding

Strony 12, 13 i 16

Zawsze trafny wybór: Roto NX do okien z drewna

Najlepszy design: strona zawiasowa T

Roto NX na targach 

Fensterbau Frontale 2020

Hala 1 · Stoisko 303

 � Nowość w Roto Także do okien z drewna jest już dostępny 
kompletny modułowy system Roto NX. Rentowna produkcja 
trwałych okien o znakomitym designie – dzięki Roto NX pro-
ducenci stolarki są doskonale przygotowani na wyzwania 
przyszłości. 

W zakładach w Leinfelden, w Lövő i w Kalsdorfie ruszyła w paź-
dzierniku seryjna produkcja strony zawiasowej T systemu Roto NX. 
Dzięki jej zastosowaniu producenci okien mogą oferować swoim 
klientom w standardzie dodatkową opcję wietrzenia, gdyż w roz-
wórce zintegrowana jest mikrowentylacja. Zbędny jest dodatkowy 
element na ościeżnicy. 

Do skrzydeł o masie do 150 kg
Nowa strona zawiasowa T w systemie Roto NX przeznaczona jest 
do seryjnej produkcji okien ze skrzydłami o masie do 150 kg. Nieza-
wodnie przenosi ona obciążenia wielkogabarytowych okien o wyso-
kości do 2.800 mm z ciężkimi pakietami szybowymi. Pełne spek-
trum swoich możliwości strona zawiasowa T prezentuje 
w renowacjach starego budownictwa, gdyż umożliwia realizację 
okien o nietypowych kształtach – łukowych i skośnych. Te ostatnie 
wyposażone są we wspornik rozwórki z regulacją w poziomie.

Na wskroś atrakcyjny design  
Podobnie jak strona zawiasowa P do okien z PVC także strona za-

Roto NX do okien drewnianych – nowe elementy
 §  Strona zawiasowa T ze zintegrowaną mikrowentylacją 
do skrzydeł o masie do 150 kg

 §  Strona zawiasowa T do kształtów nietypowych 
 §  Antywłamaniowe okna TiltSafe  
RC 2, nawet w pozycji uchylnej

 §   Zasuwnica z dużym dornmasem w systemie EasyMix 
redukuje stany magazynowe

 §  Nowa blokada błędnego położenia klamki 
zapewnia niezawodność działania 

 §   Nowy zatrzask balkonowy o dużej sile trzymania 
i doskonałym dopasowaniu

 §  Zasuwnica środkowa Plus – stabilna produkcja 
i szybki montaż 

Roto NX do okien drewnianych – najważniejsze zalety 
 §  Uniwersalny wspornik i prowadnica rozwórki – stosowane jako 
prawe lub lewe, prosty montaż i rentowna produkcja okien

 §  Trwałe, niezawodne działanie dzięki przystosowaniu 
elementów okuć do dużej masy skrzydła

 §  Lepszy klimat pomieszczeń dzięki zintegrowanej mikrowentylacji 
 §  Wyższy poziom zabezpieczeń podczas wietrzenia w uchylnej 
pozycji skrzydła dzięki elementom TiltSafe

 §  Jakość powłoki Roto Sil Level 6 – 
maksymalna ochrona i trwałość 

 §  Nowoczesny design i znakomity wygląd w najdrobniejszym 
szczególe

wiasowa T w systemie Roto NX wyróżnia się atrakcyjnym desi-
gnem: wszystkie wkręty są ukryte. Osłonki o zoptymalizowanym 
kształcie oraz możliwość lakierowanej proszkowo powłoki w ko-
lorze tytan nadają stronom zawiasowym Roto NX wyjątkowo 
atrakcyjny wygląd. Są one perfekcyjnym uzupełnieniem syste-
mów okiennych, których atutami są niezawodność działania i in-
dywidualny design. 

RC 2 w uchylonym oknie
Dzięki przejściu na Roto NX otwiera się możliwość produkcji tzw. 
okien Roto NX TiltSafe: dzięki połączeniu specjalnych zaczepów 
antywyważeniowych ze stali z antywyważeniowymi rolkami 
i z klamką zamykaną na klucz stawiają one stanowczy opór pró-
bom włamania także w pozycji uchylonego skrzydła. Okna Roto 
NX TiltSafe z drewna przygotowane są do wymogów RC 2 także 
w pozycji uchylonego skrzydła. 

Niezawodnie pewne
Konstrukcja wszystkich elementów systemu Roto NX sprawia, 
że spełniają one najwyższe wymogi trwałości i niezawodności 
działania. Także dzięki nowej powłoce Roto Sil Level 6 system 
Roto NX ponownie ustanawia standardy w dziedzinie okuć roz-
wierno-uchylnych. Roto NX przewyższa nawet wymogi ochrony 
antykorozyjnej najwyższej klasy 5. Producenci, stosujący ten 
produkt, mogą być pewni klientów zadowolonych z wysokiej ja-
kości trwałych okien.

 | Ramię i wspornik rozwórki Roto NX

Do RC 3:  
mechaniczne zabezpie-
czenie rozwierno-uchyl-
nych okien i drzwi

 � Tilt & Turn

Strony 4 i 5

Ogranicznik otwarcia
do okien aluminiowych; 
z blokadą w położeniu 
końcowym i ze sterowa-
niem klamką 

 � Aluvision 

Strona 11

&   Informacje na temat innowacji Roto NX  
dla producentów okien z drewna 
 
www.roto-frank.com/pl/strony-zawiasowe

https://ftt.roto-frank.com/pl/produkty/widok-produktu/detail/roto-nx/strony-zawiasowe-1/
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Kilka pytań

 |  Rozmowa z Marcusem Sanderem, 

prezesem zarządu firmy Roto Frank 

Fenster- und Türtechnologie GmbH 

Roto Inside: Okno przyszłości – w ciągu ostatnich miesięcy 
można było przeczytać na ten temat niejedną tezę sygno-
waną przez markę Roto. Jedna z nich mówi, że szybciej niż 
produkt zmieni się sposób jego wytwarzania i dystrybucji. 
Czy w związku z tym Technologia Okien i Drzwi Roto za-
mierza przyglądać się spokojnie procesom zmian u swoich 
klientów?

Marcus Sander: Z pewnością nie. Chciałbym jeszcze raz wyraź-
nie powiedzieć: digitalizacja wymiernie przeobrazi dystrybucję 
okien i drzwi. Spodziewamy się także postępującej industrializacji 
produkcji okien u stale rosnącej grupy producentów. Technologia 
Okien i Drzwi Roto Frank wniesie swój wkład do tego, żeby pro-
ducenci mogli skorzystać z tych wyzwań jako z szansy dla siebie. 
We wspomnianym stwierdzeniu chodzi głównie o to, że o wiele 
mniej zmienią się oczekiwania konsumentów w odniesieniu do 
funkcji okien i drzwi w porównaniu z oczekiwaniami w stosunku 
do innych produktów codziennego użytku. Sugestia, że w związ-
ku z tym, naszą branżę albo firmę Roto zadowoli powolne tempo 
rozwoju, nie ma podstaw. 

Przed nami rysują się raczej ambitne wyzwania, do których cała 
organizacja przygotowuje się już od lat. Chcąc w przyszłości być 
najlepszym, bo najsprawniejszym partnerem klientów, Roto zmie-

nia własny sposób działania, tworzy dodatkowe zasoby i nowe 
kompetencje. Wszystko to w bardzo dużym tempie. 

Roto Inside: Jaką rolę z Pana perspektywy odegra technolo-
gia okuć dla przyszłości branży stolarki budowlanej?

Marcus Sander: Przytoczę tylko kilka ostatnich przykładów 
z Roto. Systemy okuć, jak Roto NX, o szerokim spektrum stoso-
wania i konstrukcji modułowej oraz o maksymalnym wykorzysta-
niu tych samych elementów. Systemy okuć, jak Roto Patio Alversa, 
które przy minimalnych nakładach umożliwiają produkcję dużej 
liczby wariantów. Stale rosnąca liczba elementów do produkcji 
w pełni zautomatyzowanej. Wysokowydajne systemy obejmują-
ce okucie, uszczelki i elementy do szklenia. Szybki serwis da-
nych, kompleksowe szkolenia u klienta. Rozwiązania nietypowe 
do elementów spełniających szczególne wymogi. Rozwiązania 
smart-home-ready. Dopasowane na miarę potrzeb klientów kon-
cepty logistyczne. Szeroko zawsze informowaliśmy, nad czym 
pracują zespoły specjalistów w Technologii Okien i Drzwi Roto 
Frank, i media w moim odczuciu dość wyraźnie prezentowały, 
do czego dąży ta firma. Jesteśmy przekonani, że dla naszych 
klientów w dalszym ciągu wielkie znaczenie ma szybkie tempo 
rozwoju w obszarze okuć.

Roto Inside: Czyli Roto jako najlepszy partner producenta 
okien i drzwi?  Czy ten cel jest osiągalny?

Marcus Sander: Droga jest celem. Roto żyje zgodnie z tą moc-
no eksploatowaną starą maksymą. I rzeczywiście nie potrafię so-
bie wyobrazić takiego obszaru, w którym można by było spocząć 
na laurach. Nie inaczej dzieje się z naszymi klientami. Tylko 
w konkretnym działaniu, w ustawicznym procesie zmian ujawnia-
ją się stale nowe aspekty, w obliczu których wcześniej sformuło-
wany cel musi siłą rzeczy zostać skorygowany. Nowe czynniki 
zewnętrzne jeszcze bardziej nasilają tę konieczność. W tym kon-
tekście nadchodzące wielkie branżowe wydarzenie, targi Fenster-
bau Frontale w Norymberdze, upłyną pod znakiem rozmów z pro-
ducentami, spodziewającymi się wymiany pomysłów. 

Roto Inside: Pomysłów, których realizację Roto podejmie 
w przyszłości?

Marcus Sander: Zdecydowanie tak. Jesteśmy dumni i wdzięczni 
tak licznym bardzo kompetentnym producentom, którzy dzielą 
swoje wizje z Roto. W roku 2018 stworzyli już na stoisku targo-
wym nowe koncepcje produktów, możliwych do realizacji po 
przejściu na Roto NX. Dziś, niecałe dwa lata później, wiele z tych 
produktów jest już na rynku. Roto natomiast uruchomiło inwesty-
cje i wszelkie przygotowania do szybkiego zaspokojenia popytu 
na ten ponownie wyznaczający kierunki rozwoju system okuć 
rozwierno-uchylnych. 

W roku 2020 do stosujących Roto NX producentów okien z PVC 
dołączą wytwórcy okien drewnianych. Już teraz mogą precyzyj-
nie zaplanować z nami przejście na ten system – albo od razu 
kompleksową zmianę na Roto NX i profile uszczelniające Deventer. 
Od roku 2020 Roto będzie z jeszcze większym zaangażowaniem 
promować na rynkach wielu regionów świata korzyści ze stoso-
wania perfekcyjnie dobranego tandemu okucia i uszczelki. 

Roto Inside: Okucia, uszczelki, technologia szklenia – kom-
pleksowa jakość Roto?

Marcus Sander: Tak, kompleksowa jakość Roto do okien 
i drzwi. I chciałbym dodać: jakość w pakietach indywidualnie 
skrojonych na miarę potrzeb klientów. Jak już powiedziałem, nasi 
klienci podejmą w bliskiej przyszłości kształtowanie procesów 
zmian, niosących nowe szanse. Na to jesteśmy przygotowani. Na 
Fensterbau Frontale będziemy się także starali przekonać innych 
producentów o tym, że Roto w każdym zakresie jest dla nich 
przyszłościowym i innowacyjnym partnerem. 

Po raz kolejny dostarczymy dowodów na to, że produkty Roto do 
okien i drzwi we wszystkich sposobach otwierania rozwijają się 
w szybkim tempie. Dowiedziemy także, że wizje producentów 
okien można lepiej i szybciej wdrożyć z Roto niż z innymi produ-
centami okuć 

Update: zawias walcowy

Większa nośność, lepszy design
 � Door Zawiasy walcowe jako ważne ele-

menty funkcjonalne muszą mieć nie tylko 
solidną konstrukcję, ale także zachwycać 
kształtem. Rozwiązania techniczne, które 
się przyjęły na rynku, regularnie wracają na 
stanowiska badawcze w celu udoskonalenia 
– jak ostatnio nasz zawias walcowy  
Roto Solid B | 150 R. 

Dwuczęściowy, systemowy zawias Roto Solid B | 
150 R do drzwi wejściowych i pobocznych z PVC 
wykonany jest z aluminium tłoczonego pasmo-
wo i jego obecna nośność to 120 kg. Odpowiada 
to 13 klasie zawiasów i wymogom badania na 
200 000 cykli zgodnie z certyfikatem CE wg DIN 
EN 1935. 

Widoczne elementy z aluminium można podda-
wać eloksalowaniu dla uzyskania jeszcze lepszej 
powłoki ochronnej. Typoszereg ten jest uniwer-
salny pod względem stosowania zawiasów jako 
prawe i lewe. Produkt dostępny jest także w wie-
lu modnych kolorach w technologii lakierowania 
proszkowego, a ostatnio także w wyjątkowej wi-
zualnie wersji „stal nierdzewna”. Tym samym 
nowa generacja oferuje wysokiej jakości rozwią-
zanie wzornicze do drzwi z klamkami ze stali nie-
rdzewnej. Jak dotychczas zawias walcowy może 
być stosowany we wszystkich rozpowszechnio-

nych na rynku systemach profili z rowkiem 
16 mm, przylgą 20 mm i osią 13 mm. 

Doskonały przy obustronnym wypełnieniu 
nakładkowym
Roto Solid B I 150 R jest szczególnie predesty-
nowany do drzwi z obustronnym wypełnieniem 
nakładkowym. Jedną z jego znakomitych wła-
sności użytkowych jest jak dotychczas możli-
wość regulacji w trzech płaszczyznach w stanie 
zamontowanym bez przesunięcia elementów 
walca względem siebie. To gwarantuje, że wyj-
ściowy design zawiasu zachowuje swój pierwot-
ny kształt. Do precyzyjnej regulacji wystarczy 
tylko jeden montażysta.

Racjonalna produkcja i montaż
Ujednolicony przekrój otworów 5 mm dla 
wszystkich wkrętów mocujących i trzpieni przy-
czynia się do uproszczenia i racjonalizacji mon-
tażu. Tuleje zawiasu z tworzywa z elementami 
z teflonu i trzpienie nośne ze stali nierdzewnej 
lub szlachetnej gwarantują długą żywotność bez 
konieczności konserwacji. Wkręty typu Torx mi-
nimalizują ogólne zużycie zawiasu. Dzięki więk-
szemu momentowi obrotowemu ich siła rozkła-
da się na całej powierzchni, a nie punktowo. 
Rezultat: zawias walcowy montuje się szybciej 
bez uszczerbku dla profilu.

 |  Update: sprawdzony 2-częściowy zawias walcowy Roto 

Solid B | 150 R do drzwi z PVC w udoskonalonej wersji

&  Informacje na temat Roto Solid B | 150 R  
 
www.roto-frank.com/pl/roto-solid-b

https://ftt.roto-frank.com/pl/produkty/widok-produktu/detail/roto-solid-b/zawiasy-do-drzwi-z-pvc-1/
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Update: zawias walcowy

Większa nośność, lepszy design
 |  Armen Industrie angażuje się w ramach inicjatywy, 

ugruntowującej wizerunek Bretanii jako ośrodka innowa-

cji i kreatywności.

Armen Industrie, Francja

Dobry start z Roto Solid B | 150 R

 � Door Poszukujemy zawiasu o doskona-
łym kształcie – z tym oczekiwaniem zwrócił 
się do Roto w roku 2017 francuski produ-
cent stolarki, firma Armen Industrie. Od 
maja firma stosuje Roto Solid B | 150 R 
„zawias dokładnie, jakiego chcieliśmy“, 
mówi Pascal Beyou, prezes firmy Armen 
Industrie. 

Firma Armen Industrie jako pierwsza wdrożyła 
do produkcji nową generację zawiasów do 
drzwi swojego wieloletniego partnera, Roto. 
„Niczym szczególnym nie jest dla nas, że jako 
piersi wprowadzamy nowości z programów na-
szych dostawców”, wyjaśnia Pascal Beyou. 
„Dużą wagę przykładamy do tego, żeby u na-
szych klientów zapunktować innowacjami. Inno-
wacyjność mamy niejako w genach już od 
chwili założenia naszej firmy w roku 2005.” Ści-
sła współpraca m.in. z Roto jest dla nas czymś 
naturalnym. 

Liczy się prosty montaż
W roku 2016 firma Armen Industrie otrzymała 
za wyjątkowo nowoczesne rozwiązania tech-
niczne w zakresie produkcji wyróżnienie „Crisa-
lide Numérique“ w kategorii „Przemysł przyszło-
ści“. Prezes firmy wyjaśnia: „Wydajność 
produkcji to u nas ważny obszar, gdyż chcemy 
się rozwijać i w tym celu zbudowaliśmy na pół-
nocy i na wschodzie Francji perspektywiczną 
bazę klientów.” Dlatego oczekiwano od udosko-
nalonego zawiasu Roto Solid B, żeby był co naj-
mniej w tym samym stopniu prosty w montażu, 
co stosowana do tej pory generacja produktu. 
„Pod względem technicznym byliśmy zadowole-
ni także z dotychczasowego zawiasu. Oczywi-
ście nie mamy nic przeciwko udoskonaleniom”

W 100% po bretońsku 
Siedziba główna Armen Industrie znajduje się w 
Bretanii, w departamencie Guiclan, w małej 

gminie Nord Finistère między Morlaix i Landivi-
siau. Dlatego od roku 2013 firma angażuje się 
w kształtowanie wizerunku regionu. „Jesteśmy 
częścią inicjatywy, która wspiera image Bretanii 
jako ośrodka innowacji i kreatywności”, infor-
muje Pascal Beyou. „Stawiając na jakość, nieza-
wodność i solidność umacniamy wizerunek re-
gionu. Właśnie te cechy uznawane są 
powszechnie za typowo bretońskie. Podkreśla-
jąc, że jesteśmy bretońską firmą, sprawiamy, że 
nasi klienci cechy te przypisują także nam.” 

Dobre wzornictwo – techniczna niezawod-
ność 
Firma Armen Industrie wytwarza energo-
oszczędne, nie wymagające konserwacji drzwi 
z trwałego tworzywa sztucznego w trzech li-
niach stylistycznych i w wielu wariantach kolo-
rystycznych. „Roto Solid B znakomicie pasuje 
do wszystkich modeli”, mówi z przekonaniem 
Pascal Beyou. „Dużym ułatwieniem dla nas jest 
to, że zawias ten przeznaczony jest do skrzydeł 
o masie do 120 kg. Dzięki temu możemy teraz 
bez dodatkowych zabiegów i kosztów wykony-
wać wielkoformatowe drzwi z różnymi klamka-
mi i elementami dekoracyjnymi. Innym ważnym 
dla nas aspektem jest to,  że wraz z wprowadze-
niem nowego zawiasu walcowego dla naszych 

 � Door Od sześciu lat Marc Phlippoteau 
kieruje dystrybucją Roto we Francji. W roz-
mowie z Roto Inside mówił o oczekiwa-
niach producentów drzwi w odniesieniu do 
zawiasów z asortymentu Roto Door.

Roto Inside: Z jakimi trendami mierzą się 
Pana klienci na rynku drzwi wejściowych?

Marc Phlippoteau: W ostatnich latach kwestia 
designu zyskuje we Francji na znaczeniu. Odno-
si się to do designu w każdym szczególe. Na 
przykład Firma Armen Industrie dostrzegła to 
bardzo wcześnie i zwróciła się do nas z konkret-
nymi wymaganiami. Wspólnie opracowaliśmy 
wymogi w odniesieniu do nowoczesnego za-
wiasu walcowego, a następnie doprowadziliśmy 
koncepcję Roto Solid B | 150 R  do produkcji 
seryjnej. Rezultatem jest atrakcyjny pod wzglę-
dem designu produkt, który nie zakłóca wyglą-
du nowoczesnych drzwi. Roto Solid B | 150 R 
jest poza tym zaawansowany technicznie, gdyż 
ma dużą nośność i nie wymaga konserwacji. 

Roto Inside: Jak opisałby pan relacje między 
Armen Industrie i Roto? 

Marc Phlippoteau: Jako prawdziwe partner-
stwo z bardzo intensywną wymianą informacji. 
Armen Industrie interesuje się tym, co dzieje się 
w Roto. Gdy pojawiły się pierwsze rozważania 
nad nową wersją zawiasu Roto Solid B, firma ta 
z zaangażowaniem włączyła się do prac rozwo-
jowych. Także zanim jeszcze Roto uruchomiło 
produkcję, firma Armen Industrie zgłosiła wnio-
ski ulepszeń do Roto Solid B | 150 R z punktu 
widzenia swoich klientów oraz propozycję har-
monogramu wdrożenia. Gdy w maju Armen In-
dustrie przeszła na Roto Solid B | 150 R, klienci 
firmy byli znakomicie przygotowani.

Roto Inside: Jaki główny przekaz firma  
Armen Industrie skierowała do klientów?

Marc Phlippoteau: Na pierwszym miejscu 
zwrócono uwagę, że Roto Solid B | 150 R stano-
wi z punktu widzenia montażysty perfekcyjne 
połączenie: zachowuje dotychczasowy sposób 
pracy podczas montażu i regulacji drzwi, a jed-
nocześnie poprawie ulega estetyka. Dzięki no-
śności do 120 kg rozszerza się dodatkowo za-
kres stosowania, a tym samym spektrum 
wyboru dla klientów ostatecznych. Klient może 
wybierać większe formaty, a także elementy de-
koracyjne o większym ciężarze, nie wpływając 
tym samym na konfigurację okuć i nie generu-
jąc tym większych kosztów po stronie produkcji 
drzwi w firmie Armen Industrie. Bardzo cieszy-
my się, że klienci naszego partnera od razu do-
strzegli mocne strony nowego zawiasu, wyna-
gradzając tym samym duże zaangażowanie 
Armen Industrie w szybkie wdrożenie  
Roto Solid B | 150 R.

Życzenie klienta rodzi  
rozwiązanie

Przekonująco 
lepsi

 |  Marc Phlippoteau,  

prezes Roto Frank 

we Francji 

klientów pod względem technicznym nie zmie-
niło się nic! Po prostu rezultat wygląda jeszcze 
lepiej.” Z punktu widzenia Armen Industrie ża-
den dostawca okuć nie oferuje obecnie porów-
nywalnie dobrego zawiasu.

„ Wraz z wprowadzeniem 
Roto Solid B dla naszych 
klientów pod względem 
technicznym nie zmieniło 
się nic! Po prostu rezultat 
wygląda jeszcze lepiej.” 

Zaangażowany partner 
Armen Industrie produkuje okna i drzwi z PVC 
i aluminium indywidualnie dopasowane do 
oczekiwań klientów. Firma przywiązuje w tym 
dużą wagę do sieci profesjonalnych dilerów 
przede wszystkim w Paryżu oraz na północy i na 
wschodzie kraju, którzy świadczą swoim klien-
tom kompleksowe doradztwo i zapewniają po-
miar oraz montaż. „Wysokie wymagania w za-
kresie profesjonalizmu naszych partnerów 
handlowych zapewniają nam odpowiedni wize-
runek naszej marki u klientów końcowych.” 
W roku 2019 firma Armen Industrie wyproduko-
wała 34 000 okien i drzwi. Na rok 2020 przewi-
dziano dalszy rozwój. „Dlatego przy wyborze na-
szych dostawców stawiamy przede wszystkim 
na firmy, które podzielają nasze wartości. Pro-
dukty, dzięki którym chcemy rosnąć w przyszło-
ści, możemy rozwijać wyłącznie z partnerami, 
spełniającymi nasze wymogi za sprawą kompe-
tencji technicznych”, podkreśla Pascal Beyou. 

 |  Roto Solid B | 150 R lakierowany proszkowo w kolorze bia-

łym dla Armen Industrie. Możliwość regulacji nawet na za-

montowanym skrzydle w 3 płaszczyznach bez zmiany roz-

stawienia elementów walca.

 |  Dilerzy z północy i wschodu Francji docierają 

z oknami i drzwiami Armen Industrie do wy-

magających klientów.

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

https://ftt.roto-frank.com/nc/pl/produkty/wyszukiwarka-produktow/find/drzwi-wejsciowe/-/-/-/-/-/
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RC 3 z Roto Tilt&Turn 

Zabezpieczenia mechaniczne do okien rozwierno-uchylnych 
 � Tilt&Turn Przy zastosowaniu okuć Roto 

producenci stolarki wytwarzają rozwierno-
-uchylne okna z PVC, drewna, aluminium 
i z profili drewniano-aluminiowych w kla-
sach odporności antywłamaniowej do RC 3 
włącznie –  i wyjątkowo rentownie.

W roku 2016 niespełna 2% wszystkich badań 
w Międzynarodowym Centrum Technologicz-
nym Roto (ITC) w siedzibie głównej w Leinfel-
den dotyczyło sprawdzenia, czy okna spełniają 
wymogi klasy RC 3. W roku 2018 było tych ba-
dań już 8%. Zainteresowanie mechanicznymi 
zabezpieczeniami antywłamaniowymi do okien 
i drzwi rośnie najwyraźniej dość dynamicznie. 
W celu spełnienia przez okno za pierwszym po-
dejściem wymogów badania w klasie RC 3 – 
bez konieczności ponownego odpłatnego bada-
nia – Roto świadczy producentom już w fazie 
projektowania takich okien aktywne wsparcie. 

Identyfikacja słabych punktów
Porażka okna w badaniach na klasę RC 2 lub 
RC 3 wynika najczęściej ze złego dopasowa-
nia względem siebie wybranych elementów 
konstrukcji. Niewystarczająco twarda stal 
wzmocnienia w profilach z PVC, zbyt miękkie 
drewno lub niewłaściwe wkręty, niewklejona 
szyba i błędy montażowo-technologiczne mogą 
prowadzić do tego, że okno nie przejdzie testów 
na stanowisku badawczym. Klienci Roto otrzy-
mują wskazania w zakresie potencjalnych sła-
bych punktów swojej konstrukcji przed podję-
ciem badania.

Dobre doradztwo w zakresie okien RC 3
W tym celu Międzynarodowe Centrum Techno-
logiczne Roto (ITC) wykonuje analizę słabych 
punktów np. na bazie rysunków konstrukcyj-
nych producenta okien. Jej wynikiem są kon-
kretne zalecenia i wskazania w zakresie możli-

wości wykonania takiej konstrukcji. 
Zleceniodawca otrzymuje na życzenie rekomen-
dację dotyczącą optymalnego rozmieszczenia 
zaczepów antywyważeniowych. Finalnie wyko-
nane okno modelowe poddawane jest testom 
w ITC Roto przed właściwym badaniem. Od 
tego momentu okno poddawane jest właści-
wym badaniom: zgodnie z wymogami RC 3 każ-
dy format systemu okiennego musi przejść in-
dywidualne badanie. 

Okna do klasy RC 3 z Roto NX
Mechaniczne zabezpieczenia antywłamaniowe 
do klasy odporności antywłamaniowej RC 3 – 
system Roto NX przygotowany jest do produkcji 
zautomatyzowanej. Narożniki RC 3 o rygory-
stycznie kontrolowanej precyzji wymiarów 
mogą być zastosowane na automatach produk-
cyjnych zamiast narożników standardowych. 
Montaż na wkręty przebiega identycznie. Rolki 
V i P ze stali hartowanej, odpowiednie zaczepy 
antywyważeniowe oraz zabezpieczenie przed 
wyważeniem i nakładany ogranicznik luzu wrę-
bowego idealnie uzupełniają nowe okucie roz-
wierno-uchylne i wspierają produkcję okien 
w klasie o odporności antywłamaniowej RC 3. 

Rozwiązania do okien 2-skrzydłowych 
Okna 2-skrzydłowe w klasie RC 3 można wyko-
nać przy zastosowaniu określonych zabezpie-

czeń. Także do nich Roto oferuje indywidualne 
rozwiązania, jak np. specjalne zabezpieczenie 
zasuwnicy środkowej. Przeciwdziała ono wywa-
żeniu okna od zewnątrz w obszarze ruchomego 
słupka. 

Elektroniczny monitoring 
W przypadku szczególnie wysokich wymogów 
w zakresie bezpieczeństwa w stosunku do 
okien rozwierno-uchylnych istnieje możliwość 
połączenia z obwodem okucia elementów elek-
tronicznych z asortymentu Roto E-Tec Control. 
Magnetyczny system kontroli otwarcia i za-
mknięcia okna MVS montowany jest pod zacze-
pem lub we wrębie profilu ościeżnicy. Kontak-
trony systemu, podobnie jak wszystkie 
pozostałe elementy antywyważeniowe, są cał-
kowicie niewidoczne na zamkniętym oknie. Es-
tetyki okna nie zakłócają żadne nawierzchniowe 
czujniki czy okablowanie.

Akredytacja wg z DIN EN ISO/IEC 17 025 
Międzynarodowe Centrum Technologiczne Roto 
(ITC) w Leinfelden przeprowadza wszelkie bada-
nia zgodnie z obowiązującymi normami i w spo-
sób neutralny. Protokoły badań Roto ITC są 
równoważne z protokołami każdego innego 
uznanego niemieckiego instytutu badawczego. 

&   ITC Leinfelden: mechaniczno-technologiczne badania ele-
mentów fasad i materiałów metalowych 
 
www.roto-frank.com/pl/roto-itc

https://ftt.roto-frank.com/pl/serwis-do-pobrania/serwis-roto/roto-itc/
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Narożnik do RC 3
Narożnik RU wyposażony jest w dwie regu-
lowane w pionie, antywyważeniowe rolki 
grzybkowe. Zapewniają one także regulację 
docisku. Mogą one być stosowane po stro-
nie zasuwnicy zarówno u góry jak i u dołu.

Zabezpieczenie antywy-
ważeniowe
Zabezpieczenie antywyważe-
niowe montowane w odle-
głości ok. 2 mm od zaczepu 
na listwie okucia przeciw-
działa przesuwaniu skrzydła.

2 Antywyważeniowe rolki grzybkowe
Rozmieszczone na obwodzie skrzydła 
grzybkowe rolki antywyważeniowe ze 
stali hartowanej tworzą w połączeniu 
z zaczepami antywyważeniowymi per-
fekcyjny pod względem funkcjonal-
nym mechanizm ryglujący.

Zaczep antywyważeniowy
Zaczepy antywyważeniowe 
dzięki wielu wkrętom i perfek-
cyjnej korelacji z rolkami anty-
wyważeniowymi przeciwdzia-
łają skutecznie próbom 
wyważenia. 

6

7

Zabezpieczenie przed 
rozwierceniem klamki
Umieszczone po ze-
wnętrznej stronie puszki 
zasuwnicy i niewidoczne 
zabezpieczenie przed roz-
wierceniem przeciwdziała 
rozwierceniu zasuwnicy 
i przesunięciu okucia.

Klamka zamykana na 
klucz
Klamka zamykana na 
klucz przeciwdziała 
przesunięciu i tym sa-
mym odryglowaniu oku-
cia przez podważanie od 
zewnątrz.

Poglądowy układ 
elementów okucia w oknie 
na zdjęciu

4

4

3

3

1

1

2

2

5

2

53

4

5

6

7

Nakładany ogranicznik luzu 
wrębowego
Przesuwanie skrzydła na boki bloku-
ją ograniczniki luzu wrębowego 
umieszczone w dolnej części oścież-
nicy – zmniejszają one odstęp po-
między skrzydłem i ościeżnicą.

3

5
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 � Roto Lean Podstawą udanej współpracy z producentami 
okien i drzwi jest ugruntowana na całym świecie w spół-
kach Roto organizacja procesowa.

W celu poprawy wyników we wszystkich istotnych dla klienta ob-
szarach zlikwidowano w Roto klasyczne działy. Pracownicy z róż-
nymi kompetencjami wspólnie odpowiadają za rezultaty procesu, 
który klientom Roto ma dostarczyć produkt lub usługę.  

Szybkie rozwiązanie w zespole
Ponieważ pracownicy Roto uczestniczą ze swoimi pomysłami 
i wiedzą jednocześnie w kilku procesach, pełnią często uzupełnia-
jące się role, wyjaśnia dr Edelgard Vacek, dyrektor ds. rozwoju 
organizacji. Role, dzięki którym widzą łańcuch przepływu wartości 
z różnej perspektywy i przez to są zmuszeni do spojrzenia poza 
własne podwórko. „Ogromnie zależy nam na tym, żeby dostar-
czyć klientowi tego, czego oczekuje ponad standardem Roto”, 
podkreśla Eberhard Mammel, Dyrektor ds. dopasowania produk-
tu i marketingu. „Dlatego też od lat mierzymy, jak szybko i dobrze 
potrafimy opracować ważne dla poszczególnych klientów dopa-
sowania produktu. Wiemy, że od wprowadzenia organizacji pro-
cesowej stajemy się w tym systematycznie szybsi. I będziemy co-
raz lepsi. A to dlatego, że dany proces stale wystawiany jest na 
próbę i przez swoich współuczestników poddawany optymalizacji.” 

Zawsze poszukując lepszego
Eberhard Mammel opisuje tym samym ważny filar organizacji 
procesowej: wszystkie zespoły są zobligowane do systematycz-
nego stawiania swoich działań zgodnie z obowiązującymi reguła-
mi pod znakiem zapytania. „Generalną zasadą w Roto jest perma-
nentna praca nad poprawą własnych wyników oglądanych 
z perspektywy klienta, i elastyczne dopasowywanie organizacji do 
nowych wymogów”, podkreśla dr Edelgard Vacek. „Dlatego wła-
śnie z jednej strony przyglądamy się wynikom zespołu, a z drugiej 
jakości procesu, prowadzącego do rozwiązania.” Nadrzędnym ce-
lem jest organizacja Roto jako szczupłej i skutecznej organizacji 
w rozumieniu „lean”.

Pracownicy w roli ekspertów
Dr Edelgard Vacek opisuje mocne strony zespołowej odpowie-
dzialności wszystkich pracowników dla odniesienia sukcesu od 
zapytania klienta aż po dostarczenie jakościowo atrakcyjnych pro-
duktów: „Z jednej strony Roto optymalnie wykorzystuje kompe-
tencje poszczególnych pracowników w realizacji różnych zadań. 
Jednocześnie pracownicy dostrzegają, że we współpracy specja-
listów z różnych obszarów zadania rozwiązywane są o wiele 
szybciej, a rezultaty wdrażane skuteczniej w życie. To zwiększa 
satysfakcję. Między innymi także dlatego Roto będzie atrakcyj-
nym pracodawcą również dla kolejnej generacji.” 

Partnerstwo w praktyce
Kolejna nowość ma zapewnić, żeby klienci mogli w możliwie naj-
krótszym czasie stosować produkty Roto we własnej produkcji.  
Szczegółowa wiedza na temat produktu przenoszona jest na 
klienta niejako „fizycznie” dzięki temu, że konstruktorzy i mene-
dżerowie produktu koordynują wdrożenie nowego systemu okuć 
na miejscu u klienta. Eberhard Mammel jest zadowolony z mie-
rzalnych rezultatów: „Od dwóch lat wysyłamy kolegów do fabryk 
klientów, gdy ci wprowadzają nasz system okuć. Dobrze pamię-
tam szkolenie zespołu produkcyjnego w firmie Walter Fenster-
bau. To było świetne wsparcie naszego klienta w uruchomieniu 
przez niego nowego systemu przesuwnego. Wiele pytań zostało 
wyjaśnionych od razu na pierwszych okuwaniach szkoleniowych 
naszego Roto Patio Inowa, a to zapewniło bezkolizyjne i sprawne 
uruchomienie produkcji.” Było to także elementem odczuwalnie 
motywującym pracowników producenta okien z Augsburga. 

Zadowoleni klienci i ich pracownicy wymiernie przyczyniają się 
do sukcesu Roto. To żadna nowość. Jednak znaczenia tego 
stwierdzenia przed wprowadzeniem organizacji procesowej 
„z pewnością nierzadko niedoceniano”, podsumowuje Eberhard 
Mammel. „Dotykając sedna organizacja procesowa wspiera nas 
w przekuwaniu wiedzy fachowej pracowników na korzyść klienta.”

Organizacja procesowa w Roto

Elastycznie, szybko i blisko klienta

Nauka pracy 4.0

Wyzwania i szanse wdrożenia organizacji proceso-
wej w Roto oraz codzienna praca w kulturze lean są 
przedmiotem trzech materiałów filmowych Minister-
stwa Pracy i Spraw Socjalnych w Niemczech. 

Filmy te dostępne są na stronie www.experimentierraeu-
me.de  Strona internetowa jest elementem inicjatywy 
„New Work”. Ministerstwo chce dzięki niej wspierać firmy 
i zachęcać je do tworzenia przestrzeni do eksperymento-
wania oraz do testowania potencjału nowych form organi-
zacyjnych. Jednocześnie chodzi o tworzenie powiązań 
między zaangażowanymi w projekcie firmami z celem 
wzajemnego uczenia się od siebie w przyszłości. 

Wymiana wiedzy – być może jest to także atrakcyjna pro-
pozycja dla producentów okien i drzwi? „Z pewnością!“, 
twierdzi dr Edelgard Vacek. „Klienci wielokrotnie pytali nas 
o doświadczenia z organizacją procesową. Także na ten 
temat Roto podzieli się z przyjemnością i bez wahania 
i zdobytą wiedzą.” 

F R A U N H O F E R - I N S T I T U T  F Ü R  A R B E I T S W I R T S C H A F T  U N D  O R G A N I S AT I O N  I A O
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[Maßgebliche Treiber der Veränderung] 
Nah beim Kunden sein 

Das Unternehmen hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1935 
von einem Zwei-Mann-Betrieb hin zu einer weltweit operie-
renden Unternehmensgruppe entwickelt. Dabei stand und 
steht die Orientierung an den Kundenbedürfnissen immer 
an vorderster Front zur Ausrichtung und Priorisierung von 
Entscheidungen auch in Bezug auf die Geschäfts- und Orga-
nisationsstrategie. Den Nutzen der Kundinnen und Kunden zu 
verstehen und zu steigern, ist Leitlinie aller unternehmerischen 
Entscheidungen, und das eben nicht nur in der Begegnung an 
der unmittelbaren Kundenschnittstelle, sondern auch in der 
Ausrichtung aller letztlich auf die Erfüllung der Kundenwün-
sche ausgerichteten Prozesse des Unternehmens. So gehören 
z. B. Zuverlässigkeit, Liefergenauigkeit sowie die rechtzeitige 
Entwicklung innovativer Lösungen zu den Eckpfeilern des un-
ternehmerischen Erfolges. Mit dieser sehr klaren Ausrichtung, 
die seit vielen Jahren oberste Gestaltungsmaxime ist, war die 
Hinwendung hin zu einer komplett prozessorientierten Or-
ganisationsstruktur dann letztlich ein konsequenter Schritt. 
Denn die Diagnose der Schwächen bestehender, funktionso-
rientierter Abläufe und Strukturen brachte auch bei Roto die 
typischen Problembereiche zutage: zu lange Durchlaufzeiten, 
Doppelarbeiten, Verschwendung in Prozessen, zu wenig Stan-
dards… Diese Haltung wurde im Gespräch mit folgender Aus-
sage zusammengefasst: »Gib dem Prozess, was dem Prozess 
gehört« – und dazu gehören Kompetenzen, Entscheidungsbe-
fugnisse und die adäquate Ressourcenausstattung.

7.2.3 Roto – Konsequente Prozessorganisation   
statt Abteilungssilos

 » Branche: Fenster- und Türbeschlagsysteme sowie  
  Zubehör, Dachfenster
  Sitz: Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart, weltweit  
  18 Produktionsstätten und über 40 Vertriebsnieder- 
  lassungen 
  Beschäftigte: Weltweit etwa 5 000 Mitarbeitende, 
  davon rund 40 % gewerblich-technisch
  Gründungsjahr: 1935
  Kontakt: Dr. Edelgard Vacek
  edelgard.vacek@roto-frank.com

[Das Unternehmen]  
Innovatives Familienunternehmen mit internationaler Präsenz 
und hoher Qualitätsorientierung

Die Roto Frank AG mit Stammsitz in Leinfelden-Echterdingen 
bei Stuttgart ist ein deutsches Unternehmen in der Bauzu-
lieferindustrie/Metallindustrie. Es produziert Fenster- und 
Türbeschläge sowie Zubehör, Mehrfachverriegelungssysteme, 
Wohndachfenster und Bodentreppen. In 18 Produktions-
werken und über 40 Vertriebsniederlassungen arbeiten rund 
5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Unternehmen 
verfügt über ein Stammkapital von 75 Millionen Euro und be-
findet sich zu 100 Prozent im Besitz der Gründerfamilie Frank. 
Das Unternehmen richtet alle Aktivitäten und damit letztlich 
auch die Organisationsstruktur am Kundennutzen aus und 
wendet dabei sehr konsequent Methoden des Lean Manage-
ments sowie des Prozessmanagements an.

 |  Eberhard Mammel,  

Dyrektor ds. dopaso-

wania produktu /  

marketingu w 

Roto Frank Technolo-

gia Okien i Drzwi

 |  Dr Edelgard Vacek,  

dyrektor ds. rozwoju 

organizacji w 

Roto Frank Technolo-

gia Okien i Drzwi

 |  Pracownicy z różnymi kompetencjami wspólnie odpowiadają za rezultaty – od zamówienia klienta po gotowy produkt.  Rozwiązywanie problemów  

wg „Metody A3” albo „Shopfloor Management” pomagają w skupieniu się na celu i w ustawicznym doskonaleniu.

&   Organizacja procesowa: wywiady z 3 pracownikami Roto 
(link do strony w j. niemieckim) 
 
https://www.experimentierraeume.de/experimentierraeume/ 
unternehmen/details/roto-frank-holding-ag/

https://www.experimentierraeume.de/experimentierraeume/unternehmen/details/roto-frank-holding-ag/
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Roto w Polsce dla profesjonalistów: Alu-Edukator i ArchiTrendy

Z tego dziś korzystają architekci 
 � Aluminium Roto rozbudowuje segment produktów przeznaczonych do systemów aluminiowych i wzmacnia współ-

pracę z architektami. Jako współorganizator konferencji ArchiTrendy firma zaprezentowała najnowsze rozwiązania oku-
ciowe, a także ich zastosowanie w inwestycjach w Polsce i zagranicą. Roto było też patronem cyklu spotkań szkolenio-
wych Alu-Edukator. Eksperci Roto przedstawiali innowacyjne systemy okuć do fasad aluminiowych. W spotkaniach 
uczestniczyło łącznie niemal 1000 profesjonalistów – architektów, ekspertów technicznych, przedstawicieli handlo-
wych z całej Polski. 

W październiku 2019 r. zakończył się cykl konferencji i szkoleń 
współorganizowanych przez Roto Frank Okucia Budowlane we 
współpracy z firmami Aluprof i Ponzio. „Podczas konferencji Ar-
chiTrendy oraz szkoleń Alu-Edukator zaprezentowaliśmy najnow-
sze rozwiązania w segmencie okuć Roto. Spotkania były dosko-
nałą okazją do rozmów, wymiany fachowej wiedzy i doświadczeń 
pomiędzy producentami, dostawcami i projektantami” – mówi 
Marcin Micek, product manager Roto Frank Okucia Budowlane.

ArchiTrendy – technologie z wizją
Pod tym hasłem odbywał się cykl tegorocznych konferencji dla 
architektów, organizowany wspólnie przez Roto i Ponzio. Cykl 
obejmował 3 spotkania w całej Polsce, na których firma Roto za-
prezentowała najnowsze rozwiązania okuciowe. Przedstawiciele 
firmy przekazali niemal 300 przybyłym uczestnikom praktyczne 
informacje o coraz większych możliwościach modyfikacji i zasto-
sowania nowych rozwiązań w systemach aluminiowych. 

Rozwiązania sprawdzone w praktyce
Podczas spotkań architekci mieli możliwość bliższego poznania 
zarówno standardowych rozwiązań, takich jak zawiasy do okien 
otwieranych na zewnątrz, do wewnątrz czy zawiasy do okien od-
stawianych na fasadę. Ich najnowsze możliwości omawiane były 
na podstawie realizacji z całego świata. „Jednym z prezentowa-
nych obiektów był nowoczesny biurowiec Marienturm we Frank-
furcie. W aluminiowych oknach wieżowca zastosowano ukryte 
okucia Roto AL Designo – łącząc estetykę wnętrz z funkcjonalno-
ścią obiektu. Ze względu na wymogi wentylacji i otwierania okien 
na zewnątrz w części okien wykorzystano zawiasy nożycowe 
Roto PS Aintree, które umożliwiają równoległe odsunięcie całej 
płaszczyzny skrzydła od fasady na zewnątrz. Rozwiązanie zapew-
nia bezpieczeństwo użytkowników i dopływ powietrza” – wyja-
śniał Mariusz Rutkowski, product manager Roto Frank Okucia 
Budowlane, podczas konferencji.

Przesuwne drzwi Roto Patio Inowa w systemach 
aluminiowych....
Eksperci Roto po raz pierwszy zaprezentowali innowacyjny sys-
tem okuć do okien przesuwnych Roto Patio Inowa. Rozwiązanie 
dedykowane jest bardzo szczelnym drzwiom tarasowym, stoso-
wanym w obiektach o dużym natężeniu dźwięku. Dzięki łatwej 

obsłudze sprawdza się wszędzie tam, gdzie występuje duża 
zmienność użytkowników np. w hotelach, apartamentowcach, 
obiektach użyteczności publicznej i biurach. Intuicyjna pozycja 
klamki przy przesuwaniu skrzydła sprawia, że drzwi tarasowe 
z systemem Roto Patio Inowa są w mniejszym stopniu narażone 
na uszkodzenia związane z niewłaściwym użytkowaniem. Nie wy-
magają napraw i konserwacji. 

... w obiektach hotelowych
Wygodna obsługa i szczelność to atuty okucia Roto Patio Inowa, 
dzięki którym rozwiązanie doskonale sprawdza się w hotelach. 
Jedną z pierwszych realizacji obiektowych wykorzystujących 
Roto Patio Inowa na świecie jest hotel Hyde Resort w Fort Lau-
derdale na Florydzie (USA). Wykorzystane tam panoramiczne 
okna i drzwi tarasowe pozwalają gościom cieszyć się pięknym 
widokiem na ocean. „Wybór drzwi z okuciem Roto Patio Inowa 
podyktowany był także specyficznymi warunkami – położeniem 
i wysokością obiektu oraz lokalnym klimatem” – tłumaczy Ma-
riusz Rutkowski. „Nawiedzające Florydę huragany, przekraczają-
ce często 100 km/h sprawiają, że wysokie obiekty wymagają 
okien z okuciami o wysokiej odporności i gwarantującymi szczel-
ność”. Okucie Roto Patio Inowa dostępne jest w Polsce w syste-
mie aluminiowym Ponzio SL1700 TT. Prezentowane na konferen-
cjach ArchiTrendy było jednym z najciekawszych rozwiązań, 
przykuwających uwagę uczestników.

Roto dla ponad 700 uczestników Alu-Edukator 
Cykl 10 spotkań szkoleniowych Alu-Edukator organizowanych 
przez Aluprof, poświęcony był nowościom w systemach profili 
serii MB. To praktyczne szkolenia dla ekspertów technicznych 
i przedstawicieli handlowych producentów okien i fasad z alumi-
nium. Ich głównym celem było zapoznanie uczestników z naj-
nowszymi technologiami, a także poszerzenie wiedzy na temat 
możliwości wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań. „Część 
szkoleniowa Roto obejmowała zagadnienia z zakresu okuć stan-
dardowych Roto AL, AL Designo, NT AL. Dużym zainteresowa-
niem w segmencie produktów do okien aluminiowych cieszyły 
się ukryte zawiasy AL Designo, spełniające wymagania architek-
tów w zakresie dużej nośności wielkoformatowych okien. Roto 
AL Designo to nowoczesne ukryte okucie przeznaczone do 
okien o różnych typach otwierania – mówi Marcin Micek. 

Ukryte zawiasy do drzwi aluminiowych
Udział w szkoleniach Alu-Edukator pozwolił na bliższe zaprezen-
towanie fachowcom ostatniej nowości Roto, jaką jest ukryty za-
wias Roto Solid C do drzwi wejściowych z aluminium, otwiera-
nych na zewnątrz i do wewnątrz. Rozwiązanie zaspokaja rosnące 
zapotrzebowanie rynku w zakresie designu i szczelności. Niezwy-
kle trwały zawias – przeznaczony do drzwi o masie do 140 kg za-
pewnia wysoką odporność antywłamaniową w klasie RC2. Jego 
ogromną zaletą, podkreślaną przez producentów i monterów 
drzwi jest proste zakładanie skrzydła i regulacja nawet przez jed-
ną osobę.

 |  Zdjęcie obok: do hotelu Hyde Resort w Fort Lauderdale na Florydzie (USA) 

wybrano system okuć odstawno przesuwnych Roto Patio Inowa ze wzglę-

du na dużą wysokość budynku i typowe dla miejscowego klimatu huraga-

ny. System Roto Patio Inowa pomyślnie przeszedł test huraganowy i gwa-

rantuje perfekcyjnie szczelne przesuwne okna i drzwi tarasowe.

 |  Zdjęcia od lewej u góry i u dołu: w szkoleniach ArchiTrendy i Alu-Edukator 

udział wzięło łącznie blisko 1000 osób. Eksperci Roto na miejscu udzielali 

odpowiedzi na pytania dotyczące rozwiązań Roto do aluminium. 

 |  Zdjęcie u dołu: kompleks biurowo-usługowy Business Garden Wrocław 

etap II – w najwyższym, 15-kondygnacyjnym nowoczesnym budynku, 

zastosowano ponad 1700 okien aluminiowych z okuciem Roto AL Designo. 

Jest to nowoczesne ukryte okucie dedykowane systemom aluminiowym 

o różnych typach otwierania. Umożliwia wykonanie wysokich i ciężkich 

skrzydeł o wysokości do 3 metrów i masie do 180 kg. Foto: bazabiur.pl

 |  Mariusz  Rutkowski, product manager 

Roto Aluminium w Polsce: "Dostępny 

w aluminium nowy system przesuwny 

z okuciem Roto Patio Inowa wpisuje się 

w aktualne trendy architektoniczne łącząc 

zalety wielkogabarytowej, przestronnej 

konstrukcji z komfortem użytkowania. Po 

raz pierwszy drzwi przesuwne gwarantują 

tak wysoką szczelność, która dla projek-

tantów i inwestorów jest bardzo istotnym 

parametrem. System charakteryzuje wy-

soka izolacyjność akustyczna,  termiczna, a także podwyższona ochrona  

antywyważeniowa – potwierdzona certyfikatem RC2." 

 | Marcin Micek, product manager Roto 

Aluminium w Polsce: "Postęp w dziedzinie 

technologii fasad i nowoczesnych okuć 

sprawia, że imponujące budynki z dużą ilo-

ścią szkła i aluminium stały się symbolem 

nowoczesnej architektury. Nowatorskie roz-

wiązania okuć Roto dopasowane do rosną-

cych formatów i ciężaru przeszkleń pozwa-

lają na coraz szersze spektrum zastosowań. 

Okucia Roto dobierane już na etapie projek-

towania mogą być stosowane zarówno w 

rewitalizowanych obiektach historycznych, obiektach w stylu nowoczesnego 

minimalizmu aż po wizjonerskie konstrukcje. W razie potrzeby Roto indywidual-

nie konstruuje systemy okuć do okien niestandardowych, a następnie poddaje 

je zaawansowanym badaniom technicznym."
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Okna przyszłości zostały wybrane

Na jakie innowacje stawiają producenci okien?
 � Innowacje Roto Międzynarodowe Targi 

Warsaw Home/ Warsaw Build 2019 obfito-
wały w imponujące okna i drzwi z okuciami 
Roto. Na pierwszej w historii Wystawie In-
nowacji producenci stolarki zaprezentowali 
rozwiązania przyszłości, wykorzystujące 
najnowsze materiały i technologie. Wśród 
najlepszych: drzwi przesuwne firmy Okno-
Plus z systemem okuć Roto Patio Inowa 
oraz fotowoltaiczne okno firmy Petecki 
z ukrytym zawiasem Roto NT AL Designo. 
Oba rozwiązania zostały uhonorowane pre-
stiżowym tytułem Innowacja Roku 2019!

Pierwsza Krajowa Wystawa Innowacji, odbywa-
jąca się podczas Międzynarodowych Targów 
Warsaw Home w październiku 2019 r. w Ptak 
EXPO w Nadarzynie, pokazała jak może wyglą-
dać przyszłość stolarki. Fotowoltaiczne okna, 
zmieniające przezierność szyby, wielkoformato-
we konstrukcje, przesuwne drzwi i automatyka 
– kilkadziesiąt najbardziej innowacyjnych pro-
duktów przyciągało uwagę branży i konsumen-
tów, szukających okien i drzwi do nowoczesne-
go domu. 

Szczelność i komfort – drzwi przesuwne 
Morlite Vision z okuciem Roto Patio Inowa
Entuzjazm odwiedzających Wystawę Innowacji 
wzbudził nowatorski typ drzwi przesuwnych 
z PVC firmy OknoPlus, z okuciem Roto Patio 
Inowa o podwyższonej szczelności. Stworzony 
z myślą o wygodzie i komforcie życia. Prezenta-
cja OknoPlus podkreślała delikatną i płynną pra-
cę systemu. Podczas otwierania ruchome skrzy-
dło odsuwa się odległość 8 mm od ościeżnicy, 
a w momencie zamykania wraca do pierwotnej 
pozycji. Lekkie i łatwe otwieranie to efekt zasto-
sowania systemu przesuwnego Roto Patio Ino-
wa. Skrzydła przesuwają się na specjalnych 
wózkach, niewidocznych dla oka. Uwagę od-
wiedzających zwracało dodatkowe doszczelnie-
nie newralgicznego połączenia części stałej 
i przesuwnej. Aż 3 aktywne punkty ryglowania 
dociągają skrzydło do pionowego słupka, za-
pewniając szczelność na całym obwodzie.

„Istotny krok w rozwoju technologii 
okiennych!” 
„Roto Patio Inowa to propozycja całkiem innego 
sposobu otwierania konstrukcji okiennych, która 
przebojem wchodzi na arenę dobrze znanych 
rozwiązań rozwierno-uchylnych, przesuwnych, 
podnoszono-przesuwnych” – mówi Wacław Fi-
giel, prezes firmy OknoPlus. „Nowość Roto eli-
minuje większość wad dotychczasowych syste-
mów, poprawiając zarazem parametr 
szczelności, który jest niezwykle ważny w dobie 
zwiększania energooszczędności budynków. 
Elementem wyróżniającym okucie zastosowane 
w konstrukcji Morlite Vision jest innowacyjne 
zamknięcie. Już na etapie domykania występuje 
doszczelnienie, jakim jest docisk skrzydła do 
przylgi. To kluczowa przewaga względem do-
tychczasowych tradycyjnych drzwi przesuw-
nych. Nasz klient otrzymuje bardzo przyjazną 
dla przyszłego zamieszkania konstrukcję – za-
równo w zakresie komfortu termicznego oraz 
efektywności energetycznej, jak i akustyki czy 
bezpieczeństwa”.  

Prezes Wacław Figiel zwraca uwagę na sposób 
przesuwania skrzydła czynnego, inny niż w tra-
dycyjnych systemach. „W okuciach podnoszo-
no-przesuwnych odwrotne ułożenie klamki po-
woduje, że wiele osób niewłaściwie próbuje 
otworzyć drzwi i naraża je na częste uszkodze-
nia. Okucie Inowa jest bardzo intuicyjne i nawet 
dziecko jest w stanie je swobodnie obsłużyć. 
Jesteśmy przekonani, że drzwi przesuwne Mor-
liteVision z okuciem Roto Patio Inowa będą czę-
stym wyborem naszych klientów” – dodaje pre-
zes OknoPlus.

Technologia z aktywnym szkłem
W przesuwnych drzwiach Morlite Vision zapre-
zentowano działanie szkła grzewczego i szyb 
zmieniających transparentność. 
W skrzydle przesuwnym umieszczono aktywne 
szkło, które sprawia, że drzwi tego typu mogą 
być głównym źródłem ogrzewania w budynku. 
Umieszczone w drugim skrzydle aktywne szkło 
Priva-Lite zmienia przezierność pod wpływem 
prądu elektrycznego. Drzwi Morlite Vision zosta-
ły uhonorowane przez odwiedzających tytułem 
Innowacja Roku 2019! 

Fotowoltaiczne okno z  ukrytym okuciem 
Roto AL Designo 
Nowatorską zapowiedź okien przyszłości przed-
stawiła firma Petecki – producent stolarki z PVC 
stosujący okucia Roto od ponad 20 lat. Future 
Energy Line to innowacyjna propozycja wykorzy-
stująca technologię szyb ze szkła fotowoltaiczne-
go. W oknie umieszczono nowoczesne okucie 
z ukrytymi zawiasami Roto NT AL Designo. 
To przemyślane rozwiązanie, które oprócz walo-
rów estetycznych zwiększa izolacyjność fotowol-
taicznego okna.

„Design i szczelność okuć Roto miała klu-
czowe znaczenie”
„Aspekt ochrony środowiska, będącej naszym 
zobowiązaniem dla przyszłych pokoleń, był 
głównym założeniem przy projektowaniu okna 
Future Energy Line” – mówi Grzegorz Sałek, dy-
rektor generalny w firmie Petecki. „Jako firma 
Petecki postanowiliśmy stworzyć nowatorskie 
okno, które oprócz typowych właściwości ciepl-
nych i ochrony przed czynnikami zewnętrznymi 
będzie mogło wytwarzać energię i w przyszłości 
sprawi, że budynki będą samowystarczalne 
energetycznie”.

Jak wyjaśnia Grzegorz Sałek, aktualne trendy 
w architekturze miały znaczenie przy konstru-
owaniu okna. „Podczas projektowania postawili-
śmy na nowoczesny design. Dlatego zastoso-
waliśmy okucia z ukrytymi zawiasami Roto NT 
AL Designo. Dzięki nim uzyskaliśmy niesamowi-
ty efekt nowoczesnej czystej formy bez widocz-
nych od zewnątrz elementów. Jako producent 
okien widzimy, że estetyka ma bardzo duże zna-
czenie przy wyborze stolarki. Okno z ukrytymi 
zawiasami wpisuje się w najbardziej aktualny 
nurt projektowy. Dodatkowo zastosowanie Roto 
NT AL Designo sprawia, że okno uzyskuje lep-
sze parametry techniczne. Okna z ukrytymi za-
wiasami są szczelniejsze dzięki schowaniu za-
wiasów we wrębie pomiędzy ramą a skrzydłem 
okna. Okno przyszłości to także walory użytko-
we. Brak wystających elementów sprawia, że 
jest łatwiejsze w czyszczeniu i konserwacji”.

Energia słońca 
Szkło w oknie Future Energy Line wykorzystuje 
kropki kwantowe, które absorbują promieniowa-
nie UV lepiej niż stosowany w fotowoltaice 

&   Tu internauci otrzymu-
ją inspiracje od Roto: 
 
www.poradnikokienny.pl

 � Promocja Ponad 150 000 użytkowników 
YouTube obejrzało filmy promujące szczel-
ne drzwi tarasowe z Roto Patio Inowa 
i okno z bezpiecznym uchyłem w klasie 
RC2 – Roto TiltSafe. To efekt kampanii In-
ternetowej realizowanej przez Roto Frank 
Okucia Budowlane w październiku i listo-
padzie. Jej celem było podnoszenie świa-
domości inwestorów indywidualnych w za-
kresie innowacyjnych okuć do okien 
i drzwi, gwarantujących komfort termiczny 
i bezpieczeństwo.  

Założeniem kampanii było poinformowanie 
osób planujących budowę lub remont domu 
o nowatorskich rozwiązaniach okiennych, po-
prawiających funkcjonalność i komfort codzien-
nego życia. Działania były skoncentrowane na 
dwóch najbardziej innowacyjnych produktach 
w asortymencie okuć Roto: odstawno-przesuw-
nych drzwiach tarasowych z systemem Roto 
Patio Inowa, zapewniających wysoką szczelność 
oraz na oknach antywłamaniowych z funkcją 
Roto TiltSafe – zabezpieczającą przed wyważe-
niem nawet uchylone okno w klasie RC2.
 
Sprawdź na PoradnikOkienny.pl  
Kampania informacyjna Roto została połączona 
z promocją strony www.PoradnikOkienny.pl. 
Nowa witryna ułatwia wybór i zakup idealnego 
okna, dopasowanego do konkretnego pomiesz-
czenia, potrzeb i nawyków domowników. Na 
stronach prezentowane są najważniejsze infor-
macje i zdjęcia oraz zalety przesuwnych drzwi 
tarasowych z systemem Roto Patio Inowa czy 
antywłamaniowych okien Roto TiltSafe, a także 
pozostałych rozwiązań Roto. Działanie produk-
tów prezentują krótkie filmki. Osoby poszukują-
ce okien i drzwi w pobliżu miejsca zamieszkania 
mają do dyspozycji interaktywną mapę z punk-
tami dealerskimi partnerów Roto. 

Roto promuje 

innowacyjne okucia 

150 000 zain-
teresowanych

https://www.poradnikokienny.pl/
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 |  Drzwi przesuwne Morlite Vision z okuciem  

Roto Patio Inowa z aktywną szybą zmieniającą prze-

zierność. Na dużym zdjęciu po lewej stronie: Artur 

Żak, specjalista ds. technologii OknoPlus prezentuje  

zalety systemu.

 |  Okno Future Energy Line wykorzystuje technologię  

transparentnych szyb ze szkła fotowoltaicznego. W przy-

szłości sprawi, że budynki będą samowystarczalne ener-

getycznie. Ukryte zawiasy w systemie okuć  

Roto NT AL Designo to lepsza szczelność, estetyka  

i łatwiejsza pielęgnacja.

 |  Grzegorz Sałek,  

dyrektor generalny, 

w firmie Petecki  

Investment 

 |  Wacław Figiel, prezes 

zarządu w firmie 

OknoPlus 

 |  Paweł Bielak, 

prezes zarządu Vetrex

krzem. Są przy tym bardziej odporne na warunki 
atmosferyczne. Stworzone przez firmę Petecki 
okno zapewnia wysokie parametry izolacyjności 
cieplnej, spełniając wymagania budownictwa pa-
sywnego i energooszczędnego. Okno Future 
Energy Line zostało uhonorowane tytułem Inno-
wacja Roku 2019 głosami branży stolarki.
„Grupa Petecki od zawsze była innowacyjną fir-

mą. Taki kierunek nadali jej właściciele pani Edy-
ta oraz pan Ignacy Peteccy. Nieustannie poszu-
kujemy rozwiązań, które odpowiedzą na 
oczekiwania rynku i wyróżnią nas na tle konku-
rencji, zwiększą funkcjonalność oraz poprawią 
parametry techniczne naszych produktów” – 
podsumowuje Grzegorz Sałek.

Stworzone dla komfortu!

Rynek premium: więcej światła i elegancji
 � Warsaw Home Ukryte okucia Roto są 

elementem nowego okna Vetrex LUM’UP, 
zaprezentowanego podczas Międzynaro-
dowych Targów Warsaw Build/Warsaw 
Home w Nadarzynie. Nowość stworzono 
z myślą o komforcie i samopoczuciu użyt-
kowników oraz maksymalnym dostępie 
światła. O założeniach projektowych i wy-
korzystaniu okucia Roto NT Designo roz-
mawialiśmy z Pawłem Bielakiem, preze-
sem zarządu Vetrex.

Roto Inside: Okno LUM'UP z ukrytym oku-
ciem Roto NT Designo zachwyca elegan-
cją. Jakie były założenia przy jego 
tworzeniu?

Nasze najnowsze okno LUM’UP wyróżnia się 
smuklejszymi profilami o minimalistycznym de-
signie. Niskie złożenie ramy i skrzydła, wąski 
słupek ruchomy oraz większa powierzchnia 
szyb sprawiają, że do pomieszczeń wpada 
dużo więcej naturalnego światła. To otwiera 
wnętrza na otoczenie i zapewnia szerszą per-
spektywę. LUM’UP wpuszcza do 27% więcej 
naturalnego światła niż standardowe modele 
oraz posiada unikalny profil na wyłączność. 
Produkt ten jest zgodny z wysokimi wymaga-
niami unijnymi i cechuje się doskonałymi para-
metrami termoizolacyjności – lepszymi od tych, 

które będą obowiązywać dopiero od 2021 roku. 
Na uwagę zasługuje wyjątkowy design okna. 
Nowoczesny charakter konstrukcji podkreślają 
prostokątne, wyraźnie zarysowane krawędzie 
profili i listew przyszybowych. Dzięki wysokiej 
jakości materiałów i dbałości o detale okno pre-
zentuje się bardzo elegancko. LUM’UP pozwoli 
uzyskać wyjątkowe efekty wizualne, a jednocze-
śnie poprawić komfort życia.

Roto Inside: Dlaczego zdecydowali się Pań-
stwo na wykorzystanie ukrytego okucia 
Roto NT Designo?

Tworząc okno LUM’UP połączyliśmy wyszukaną 
estetykę z zaawansowanymi rozwiązaniami 
technologicznymi. Wybraliśmy wysokiej klasy, 
ukryte okucia Roto NT Designo, ponieważ z jed-
nej strony mają one wpływ na atrakcyjny wy-

gląd profili, a z drugiej zapewniają wieloletnie, 
niezawodne działanie okien oraz szereg funkcjo-
nalności podnoszących wygodę użytkowania. 

Roto Inside: Jakie są najważniejsze korzy-
ści i zalety ukrytych okuć w oknach 
Vetrex?

Ukryte okucia Roto NT Designo cieszą się du-
żym zainteresowaniem klientów. Dzięki takiemu 

rozwiązaniu nic nie zakłóca perfekcyjnego wy-
glądu ram. Niewątpliwym atutem ukrytych za-
wiasów Roto NT Designo jest ich duża wytrzy-
małość, co umożliwia tworzenie przeszkleń 
w dużych rozmiarach oraz zastosowanie pakie-
tów szybowych o większym ciężarze, np. ener-
gooszczędnych i bezpiecznych. Jednocześnie 
nie deformują one uszczelek i zachowują szczel-
ność stolarki okiennej.

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

http://www.roto-frank.com/pl/roto-patio-inowa/
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Hart, moc, trwałość – okno Team-Plast 
w klasie RC3! 

Podwyższona odporność na włamanie z okuciami Roto 

 � Bezpiecznie z Roto „Coraz więcej klientów zwraca uwa-
gę na bezpieczeństwo i decyduje się na okna z podwyższo-
nym poziomem zabezpieczeń” – powiedział w rozmowie 
z Roto Inside inż. Miłosz Kiełbik, dyrektor produkcji PVC 
w firmie Team-Plast. „Dlatego, korzystając ze stabilnej 
współpracy z naszym wieloletnim partnerem, firmą Roto, 
stworzyliśmy okno o ponadstandardowej odporności anty-
wyważeniowej w klasie RC3. Zaprojektowane w tej wersji 
okno Team Balance MD zapewnia podwyższoną ochronę 
rodzinnego dobytku i domowników”.

Firma Team-Plast ze Stradomii Wierzchniej jako pierwsza na ryn-
ku stworzyła okno z PVC, które uzyskało certyfikację antywywa-
żeniową w klasie RC3. W konstrukcji wykorzystano odpowiednie 
komponenty, które zwiększają klasę odporności na włamanie. Są 
to m.in.: dodatkowe wzmocnienia stalowe, odpowiednie moco-
wanie elementów, a przede wszystkim antywyważeniowe okucia 
Roto. Potwierdzona badaniami klasa RC3 w oknach PVC to ewe-
nement na rynku i bardzo dobra wiadomość dla inwestorów.

Bezpieczeństwo w klasie RC3
W rozmowie z Roto Inside inż. Miłosz Kiełbik, dyrektor produkcji 
PVC w Team-Plast powiedział: „Przekonanie, że nasz dom jest 
bezpieczny, a rodzinie nic nie grozi jest jedną z podstawowych 
potrzeb osób podejmujących decyzję o zakupie okna. Statystki 
włamań, przykre doświadczenia, sprawy znane z mediów – 
wszystko to sprawia, że klienci zwracają uwagę na rozwiązania 
chroniące przed włamaniem. Decyzja o wyborze tego typu okien 
do domu związana jest często z lokalizacją budynku – w oddale-
niu od zabudowań lub w mniej bezpiecznych dzielnicach. Dodat-
kowych zabezpieczeń często wymagają firmy ubezpieczeniowe”.
Stworzone przez Team-Plast okno pozytywnie przeszło proces 
badań w Mobilnym Laboratorium Techniki Budowlanej (MLTB) 

w Wałbrzychu. Zgodnie z założeniami normy klasyfikacyjnej: 
PN-EN 1627:2012 okno certyfikowane w klasie RC3 przez 5 mi-
nut pozostało nienaruszone przy próbach obciążeniowych sta-
tycznych, dynamicznych oraz próbie włamania z użyciem śru-
bokrętu lub łomu. Dla porównania, to niemal dwukrotnie dłużej 
niż okno antywłamaniowe w klasie RC2.

Przemyślana konstrukcja i kilkanaście punktów ryglowania
Jak podkreśla Miłosz Kiełbik: „Przy tworzeniu okna o podwyż-
szonej odporności, antywyważeniowe okucia Roto były jednym 
z najważniejszych elementów zapewniających solidne zabezpie-
czenie. W oknie Team-Plast zastosowaliśmy specjalne zestawie-
nia elementów zabezpieczających. Kilkanaście punktów ryglo-
wania, czyli zaczepów antywyważeniowych, współpracujących 
z rolką V zostało równomiernie rozmieszczonych na obwodzie 
okna”. Stalowe zaczepy Roto do okien i drzwi balkonowych, są 
dla włamywacza skuteczną barierą. Zaprojektowane i wykonane 
ze stali hartowanej niezwykle mocne zaczepy na ościeżnicy 
praktycznie uniemożliwiają próbę wyważenia. 

Dyskretnie i niezawodnie
Badanie zostało wykonane dla okna jednoskrzydłowego o wy-
miarach 1230x 1480 cm. Pełną gamę możliwych rozmiarów za-
wiera typoszereg okien określony przez MLTB. Od zewnątrz 
okno z PVC w klasie RC3 nie różni się od innych okien wykony-
wanych z profili VEKA Softline 82. Dostępne w szerokiej palecie 
barw, umożliwia indywidualne dopasowanie stolarki do założeń 
projektowych. „Okno nie zwraca uwagi nietypowym wyglądem. 
Natomiast w przypadku włamania stawia skuteczny opór, zaska-
kując nieproszonych gości” – dodaje Miłosz Kiełbik.

Roto dla Fundacji 
Wsparcia Policji

Razem dla bezpieczeństwa

 � Odpowiedzialni społecznie Rozwój branży stolarki i co-
raz lepsze zabezpieczenia antywyważeniowe skutecznie 
utrudniają forsowanie okien i drzwi, uniemożliwiając 
sprawną interwencję służbom mundurowym. Roto Frank 
Okucia Budowlane zaangażowała się w projekt koalicji 
Dom Bezpieczny i przekazała kontrterrorystom specjali-
styczny sprzęt do walki z przestępczością. 

Projekt #RazemdlaBezpieczeństwa to wspólna inicjatywa 4 firm: 
Roto Technologia Okien i Drzwi, Abus, Aluplast i Krispol – które 
ufundowały i przekazały na rzecz Samodzielnego Pododdziału 
Kontrterrorystycznego Policji (SPKP) nowoczesną wyważarkę hy-
drauliczną. Uroczyste wręczenie miało miejsce podczas konferen-
cji prasowej z udziałem Komendy Stołecznej Policji na terenie Po-
litechniki Warszawskiej. Wydarzeniu towarzyszył pokaz 
wyważania drzwi przez specjalistów, z udziałem pirotechników, 
i pokaz próby wyłamania uchylonego okna z okuciem  
Roto TiltSafe RC2.

Roto – firma odpowiedzialna społecznie
„Nowe technologie okienno-drzwiowe, w tym coraz lepsze za-
bezpieczenia Roto, takie jak stalowe zaczepy, rolki grzybkowe czy 
klamki zamykane na klucz utrudniają Policji i kontrterrorystom 
wyważenie drzwi i szybką reakcję” – podkreśla Małgorzata Cho-
łuj, manager ds. komunikacji marketingowej, Roto Frank Okucia 
Budowlane, odbierając podziękowanie od przedstawicieli Policji. 
„Dlatego jako firma odpowiedzialna społecznie zaangażowaliśmy 
się w ten projekt. Realizacja zakupu trwała kilka miesięcy, ze 
względu na wymagane dokumenty, pozwolenia i zaświadczenia. 
Tym bardziej cieszymy się, że udało nam się go wspólnie 
sfinalizować”.

Liczy się czas
W akcjach zatrzymania osób podejrzewanych o terroryzm, prze-
trzymywanie zakładników, posiadających broń albo grożących 
użyciem urządzeń wybuchowych liczą się sekundy. Ufundowana 
przez Roto wyważarka hydrauliczna to najnowocześniejszy 
sprzęt, który „zasysa” drzwi do środka, a następnie wypycha  
z futryną. Cała operacja trwa kilka sekund i pozostawia operato-
rów z daleka od światła drzwi, w którym może znajdować się 
uzbrojony przestępca. 

 |  Test wytrzymałości okien Team-Plast sprawdzał Tomasz Oświeciński a po wy-

nikach testów bez zastrzeżeń się pod nimi podpisuje. 

 |  Okno Team-Plast z okuciami Roto, certyfikowane w klasie RC3, przez 5 minut 

pozostało nienaruszone przy próbie włamania z użyciem śrubokrętu lub łomu. 

To wystarczająco długi czas, by zniechęcić nieproszonych gości do dalszego 

forsowania, niemal dwukrotnie większy niż okno antywłamaniowe  

w klasie RC2. 

&   Film z testu odporności przeprowadzanego  
z udziałem Tomasza Oświecińskiego 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jEqfy_9geb8

https://www.youtube.com/watch?v=jEqfy_9geb8
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Ogranicznik otwarcia do okien  
z aluminium otwieranych na zewnątrz

Przykręcany lub na zacisk

 � Nowość w Roto Na całym świecie rośnie popyt na okna 
rozwierne z możliwością indywidualnego ograniczenia kąta 
rozwarcia. Eksperci z zespołu Roto Object Business od lat 
opracowują rozwiązania okuć odpowiednie do rodzaju 
i przeznaczenia budynków.

Także ich dziełem jest między innymi produkt, który od jego pre-
zentacji na targach BAU 2019 cieszy się ogromnym zaintereso-
waniem wśród projektantów i producentów ślusarki budowlanej. 
Mowa o ograniczniku otwarcia, który przeznaczony jest do otwie-
ranych na zewnątrz, aluminiowych okien rozwiernych, odchyl-
nych i wysokoosiowych. Do jego mocnych stron należą przewagi 
w dziedzinie montażu. 

Wystarczy go wsunąć, zacisnąć – i gotowe!
Blokowany ogranicznik otwarcia jest dostępny zarówno w wersji 
przykręcanej (na zdjęciu) jak i mocowanej zaciskowo. Przy mon-
tażu zaciskowej wersji odpada obróbka profilu ościeżnicy i skrzy-
dła. Odpowiedni element wsuwany jest po prostu w rowek skrzy-
dła i zaciskany przy użyciu wkrętów wykrawających. Także na 
ościeżnicy mocowanie odbywa przy użyciu wspornika, zaciska-
nego wkrętami wykrawającymi. Tym samym mocowanie ogra-
nicznika otwarcia jest całkowicie ukryte w rowku i niewidoczne 
od zewnątrz.

Intuicyjna obsługa klamką
Za sterowanie ogranicznika odpowiada jedynie odpowiednie 
ustawienie klamki. Dzięki zastosowaniu sprawdzonego rozwiąza-
nia klamki „Roto TiltFirst” użytkownik ma do dyspozycji tylko dwa 
położenia podstawowe klamki 0° i 90°.  Może zatem jedynie za-
mknąć okno albo otworzyć je do zdefiniowanego położenia koń-
cowego i zablokować. Klamką można otwarte skrzydło zabezpie-

czyć w pożądanym położeniu przed zatrzaskiwaniem się pod 
wpływem porywistego wiatru lub przeciągu. Zablokowanie 
skrzydła w położeniu końcowym przez przekręcenie klamki z po-
zycji 90° z powrotem do pozycji zamknięcia, czyli 0°. Tylko oso-
by uprawnione mogą odblokować klamkę w pozycji zamkniętej 
przy użyciu klucza we wkładce, a następnie po przekręceniu 
klamki o 180° rozłączyć ogranicznik otwarcia.

Doskonały w lokalach na wynajem
Dzięki zastosowaniu innowacyjnego ogranicznika otwarcia Roto 
powstaje komfortowe rozwiązanie, które zapewnia, że skrzydło 
otwiera się do ustawionej pozycji maksymalnej i zostaje w niej 
zablokowane przez przekręcenie klamki. Intuicyjna obsługa i so-
lidna konstrukcja sprawiają, że nowy ogranicznik otwarcia spisu-
je się doskonale także w lokalach i pomieszczeniach dla często 
zmieniających się użytkowników, jak np. w hotelach.

Doradztwo techniczne ze strony Roto Object Business
Producenci okien aluminiowych i projektanci branżowi mogą 
korzystać z doradztwa specjalistów Roto Object Business w za-
kresie stosowania nowego ogranicznika otwarcia. W zależności 
od szerokości skrzydła i głębokości profilu oraz pożądanej wiel-
kości otwarcia sprawdzana jest indywidualna konfiguracja okuć 
pod kątem możliwości realizacji, poddawana dopasowaniu do 
specyfiki budynku, a następnie wizualizowana na modelu. 
W przypadku zlecenia wykonawca okien otrzymuje rysunki 
montażowe odpowiadające konkretnemu zastosowaniu. Zaleca 
się włączenie Roto Object Business na możliwie najwcześniej-
szym etapie planowania. Umożliwi to optymalne dopasowanie 
terminu realizacji potrzebnego wariantu ogranicznika do harmo-
nogramu inwestycji.

 |  Boris Evseev,  

dyrektor handlowy  

w firmie Domkom

Dzięki Roto NX 
umocnienie lidera

Domkom, Rosja

 � PVC Od kwietnia tego roku największy producent okien 
z PVC w Rosji, firma Domkom, stosuje Roto NX. Dyrektor 
handlowy, Boris Evseev, mówi o opinii z rynku.

„Roto NX odznacza się prostym montażem i jednocześnie znako-
mitymi parametrami użytkowymi”, podsumowuje zebrane głosy. 
„Bezpieczniejsze wietrzenie w pozycji uchylnej to atrakcyjna war-
tość dodana.” Zespół dystrybucji firmy Domkom kontynuuje in-
tensywne prace nad komunikacją związaną z nowym okuciem: 
„Szkolimy wszystkich przedstawicieli regionalnych i wszystkich 
naszych klientów w zakresie mocnych stron Roto NX oraz planu-
jemy z naszymi dilerami różne działania wspierające wprowadze-
nie na rynek.” Już w sierpniu 55% produkowanych w Domkom 
okien rozwierno-uchylnych wyposażonych było w Roto NX, co 
nie dziwi Borisa Evseeva: 

„ Domkom i Roto NX cieszą się za-
ufaniem dilerów.  
Nasza ścisła współpraca spotyka 
się z dużym zainteresowaniem 
dla Roto NX ze strony rosyjskiego 
rynku.” 

Opinia na temat strony zawiasowej wypada wyjątkowo pozytyw-
nie, co utwierdza Domkom w słuszności decyzji o skupieniu się 
na marketingu w oparciu o Roto NX. Cele Domkomu na bieżący 
rok zostały zrealizowane. Na przyszły rok zaplanowano przesta-
wienie kolejnych klientów. 

Według zapewnień Borisa Evseeva specjaliści z Domkomu planu-
ją wykorzystać w przyszłości pełny potencjał innowacyjności sys-
temu Roto NX.  Do tego konieczny jest ożywiony dialog i zacie-
śniona współpraca z Roto. „Stała wymiana między naszym 
dostawcą i klientami umacnia pozycję lidera Domkomu jako naj-
większego producenta nowoczesnych, wysokiej jakości okien 
z PVC. Umacnia nas także stosowanie Roto NX. W naszej ocenie 
okucie to ma świetlaną przyszłość na rosyjskim rynku.”

 |  Na zdjęciu: ogranicznik otwarcia w wersji z montażem na wkręty.  

Dostępny jest także wariant z montażem na zacisk. 

 |  Nowość do okien aluminiowych: ogranicznik otwarcia z blokadą w położeniu 

końcowym 

 |  Blokada w pozycji końcowej przez przekręcenie klamki

&   Rentowne, bezpieczne, komfor-
towe, o atrakcyjnym designie:  
Roto NX w skrócie 
 
www.roto-nx.roto-frank.com/pl

https://roto-nx.roto-frank.com/pl
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 � PVC Przesuwnego systemu o dużej 
szczelności oraz znakomitej izolacyjności 
cieplnej i akustycznej poszukiwał w ubie-
głym roku producent okien Ventana Niem-
cy. Gruntownym porównaniom poddano 
wszystkie dostępne systemy. Ostateczny 
wybór padł na system smart-slide firmy 
aluplast i okucia Roto Patio Inowa.

Od dziesięcioleci firmy z Grupy Ventana zaopa-
trują producentów okien z PVC w okna łukowe: 
półkoliste i odcinkowe oraz w wysokiej jakości 
systemy unoszono-przesuwne. „Systemem 
przesuwnym smart-slide wchodzimy wraz z na-
szymi klientami w zupełnie nowy segment ryn-
ku”, wyjaśnia Daniel Lechtenberg, dyrektor ds. 
dystrybucji i marketingu w Ventana Niemcy. Fir-
ma przygotowała się do zautomatyzowanej pro-
dukcji systemów przesuwnych w dużych ilo-
ściach, gdyż: „Najwięcej zamówień napływa 
z budownictwa obiektowego, jako że systemy 
przesuwne są idealne do mieszkań na wynajem, 
hoteli i innych budynków o często zmieniają-
cych się użytkownikach. Nasi partnerzy, aluplast 
i Roto, stworzyli na nasze potrzeby idealny pa-
kiet i z zaangażowaniem wspierali w czerwcu 
2018 r. uruchomienie naszej produkcji.”

Nowy impuls od sprawdzonego partnera
Trend do przesuwnego otwierania okien rozwija 
się na wszystkich rynkach docelowych Ventana, 
mówi Daniel Lechtenberg. „Podobnie jak nasi 
koledzy z USA uważamy, że okucie Roto Patio 
Inowa to także bardzo interesujące rozwiązanie 
do okien przesuwnych, np. w budynkach biuro-
wych czy w kuchniach z blatem przy oknie. 
Wszędzie tam okna rozwierne zmniejszają po-
wierzchnię użytkową.” Ventana współpracuje 
z Roto już od dwudziestu lat. Wspólne produkty, 
jak np. w konstrukcjach harmonijkowych z za-
stosowaniem Roto Patio Fold, są gwarancją za-
dowolenia klientów. „Dlatego zawsze dokładnie 
przyglądamy się nowościom Roto i staramy jak 
najszybciej wykorzystać wszelkie szanse, które 
one przed nami otwierają”, wyjaśnia Daniel 
Lechtenberg. Także dlatego Ventana Niemcy 
stosuje już w produkcji okien rozwierno-uchyl-
nych system Roto NX.

Najlepsze parametry i intuicyjna obsługa
Wracając do Roto Patio Inowa: system ten wy-
pełnia w segmencie przesuwnych drzwi i okien 
istniejącą dotychczas lukę rynkową, mówi Da-
niel Lechtenberg. Także Stefan Herbers, dyrek-
tor działu zarządzania produktem, jest przekona-
ny o dużym potencjale asortymentowej nowo-
ści: „Roto Patio Inowa zapewnia komfort obsłu-
gi i dużą szczelność. Jednocześnie okucie to na-
daje oknom i drzwiom atrakcyjny design. Roto 

Ventana Niemcy

Patio Inowa generuje w naszej ocenie prawdziwą 
wartość dodaną. Tej jakości systemu przesuwne-
go po prostu nie było dotychczas na rynku.” 

Okucie to jest źródłem zadowolenia dla załogi 
produkcyjnej Ventana za sprawą nadzwyczaj du-
żej prostoty montażu, chwali Stefan Herbers. 
Wsparcie przygotowań do wdrożenia produkcji 
przez Roto określa jako „po prostu super”. Pra-
cownicy otrzymali dużo wartościowych wskazó-
wek w zakresie sterowania maszyn i optymaliza-
cji procesów produkcyjnych zarówno od alupla-
sta jak i od Roto. Także Międzynarodowe Cen-
trum Technologiczne (ITC) w centrali Roto oka-
zało się również „niezwykle pomocne”. Dzięki 
testom na trwałość i wytrzymałość przeprowa-
dzonym w akredytowanym centrum badaw-
czym udało się spełnić wymogi klienta.

Nowość na rynku do systemów przesuwnych 

 |  Na zdjęciu od lewej: Stefan Herbers, dyrektor działu zarządzania produktem Ventana, Ralf Höfels, przedstawiciel regionalny Roto i Andreas Schulte-Wolter,  

ekspert ds. okuć elementów nietypowych Ventana (zdjęcie: Ventana / Roto)

 |  Gotowa na wejście do nowego segmentu: zautomatyzowana produkcja przesuwnych okien i drzwi Ventana w syste-

mie aluplast smart-slide i z odstawno-przesuwnym okuciem Roto Patio Inowa: (zdjęcie: Ventana)

 |  Ventana Niemcy: specjalista w dziedzinie łuków kołowych i segmentowych oraz wysokiej jakości systemów unoszono- 

i odstawno-przesuwnych (zdjęcie: Ventana)

Wspólny sukces rynkowy
Przy wsparciu ze strony firm aluplast i Roto  
Ventana pracuje od lata 2018 nad „solidnym roz-
ruszaniem” różnych rynków. Na wystawkach 
u klientów instalowane są nowe drzwi przesuw-
ne, żeby jak najliczniejsi klienci końcowi sami 

w praktyce mogli przekonać się o przewagach 
nowego systemu. W ostatnim czasie przyspie-
szenia nabrało wprowadzenie nowego przesuw-
nego systemu na rynkach Beneluksu. Gotowe 
jest już niezbędne przeniesienie certyfikatu RC 2 
zgodnie z systemem SKG.

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

https://ftt.roto-frank.com/pl/produkty/widok-produktu/detail/roto-patio-inowa/
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Dynamiczny rynek Roto Patio Inowa
aluplast, Niemcy

 � PVC Od lipca 2018 r. producent profili, 
firma aluplast, daje swoim partnerom szan-
sę na nowych klientów w postaci odstaw-
no-przesuwnego systemu smart-slide. Waż-
nym elementem sukcesu jest tu także 
okucie Roto Patio Inowa, mówi Carsten 
M. Schäfer, dyrektor operacyjny ds. sprze-
daży w firmie aluplast GmbH.

Roto Inside: Ilu Państwa klientów rozpoczęło 
już produkcję na bazie systemu smart-slide?

Carsten M. Schäfer: Rok po wprowadzeniu na 
rynek dokonaliśmy pierwszego podsumowania: 
w ciągu 12 miesięcy udało nam się pozyskać 
125 kupujących klientów w 35 krajach, spośród 
których 30 uruchomiło wówczas produkcję se-
ryjną. To nadzwyczaj duży sukces w tak krótkim 
czasie. Dziś dołączyli do nich kolejni liczni pro-
ducenci. Nadal smart-slide prześciga wszelkie 
nasze oczekiwania. W dużej mierze zawdzięcza-
my to także Roto. Technicy wdrożenia Roto 
i aluplast wspólnie podjęli wyzwanie i w krótkim 
czasie odwiedzili licznych producentów okien, 
których informowali i zdobywali. Roto to także 
pierwszy producent okuć, który do naszego sys-
temu smart-slide zaoferował perfekcyjnie pasu-
jące i atrakcyjne okucie. 

Roto Inside: Jakie znaczenie dla powodzenia 
smart-slide ma Grupa Ventana? 

Carsten M. Schäfer: Ventana Niemcy była jed-
nym z pierwszych producentów, który zdecydo-
wał się na smart-slide i w powodzeniu tego sys-
temu odgrywa główną rolę. Firma ta jest 
dostawcą dla licznych drobniejszych producen-
tów, którzy nie mogą lub nie chcą samodzielnie 

wytwarzać systemów przesuwnych. W związ-
ku z tym Ventana jest cennym multiplikatorem 
smart-slide’a. To, że cała branża mówi dziś 
o naszym bardzo szczelnym systemie o znako-
mitych parametrach, wiąże się tak ważnymi 
firmami jak Ventana. 

Specjaliści tej firmy bardzo dokładnie rozejrzeli 
się najpierw na rynku, zanim zdecydowali się 
na smart-slide ze zintegrowanym rozwiąza-
niem okuć Roto Patio Inowa. Już w roku 2019 
Ventana z dużym powodzeniem sprzedawała 
nasz system. Smart-slide przeszedł pomyślnie 
badania RC 2, a wkrótce sfinalizowane zosta-
nie przeniesienie na certyfikat SKG. Możemy 
rozpocząć zatem dostawy do klientów Ventana 
w Beneluksie. Po nich ruszymy do klientów 
Ventana we Francji i we Włoszech.

Roto Inside: Jakie cele osiągnął aluplast 
przez wdrożenie smart-slide?

Carsten M. Schäfer: Zadanie polegało po 
pierwsze na opracowaniu systemu, który za-
pewnia zdecydowanie lepsze parametry w za-
kresie izolacyjności termicznej i akustycznej oraz 
wyraźnie większą odporność antywłamaniową 
od rozwiązań dotychczas rozpowszechnionych 
na rynku. Także w znacznie atrakcyjniejszej ce-
nie poniżej ceny systemów unoszono-przesuw-
nych typu HS o porównywalnych parametrach. 

Nie koncentrowaliśmy się przy tym na rynku 
niemieckim, gdyż proste systemy przesuwne 
odgrywały dotychczas większą rolę w krajach 
o generalnie cieplejszym klimacie przez cały rok. 
Jednak także tam stale rosną wymogi w odnie-
sieniu do szczelności. To, że system smart-slide 
stał się na tyle dobry, że zdołał zainteresować 
także niemieckich architektów i inwestorów, to 
oczywiście bardzo satysfakcjonujący efekt 
uboczny. 

Roto Inside: W jaki sposób aluplast wspierał 
uruchomienie produkcji w firmie Ventana?

Carsten M. Schäfer: Wdrożenie produkcji jak 
i pierwsze okuwanie odbyło się przy udziale 
obydwu firm: aluplast i Roto. Wspólnie prze-

 |  Na wielu targach w centrum uwagi:  

system smart-slide firmy aluplast 

(zdjęcie: Aluplast)

 |  Carsten M. Schäfer, 

dyrektor operacyjny 

ds. sprzedaży w firmie 

aluplast GmbH.

 |  W lipcu 2018 r. firma aluplast rozpoczęła sprzedaż syste-

mu profili smart-slide. 

Zdjęcie: aluplast

szkoliliśmy pracowników produkcyjnych i udzieli-
liśmy wskazówek w zakresie prawidłowego mon-
tażu w budynku. Przeprowadziliśmy także 
szkolenia sprzedażowe dla pracowników i dilerów 
firmy. Zwłaszcza dla potrzeb tych drugich opraco-
waliśmy specjalne dwudniowe warsztaty, podczas 
których dowiedzieli się wszystkiego na temat no-
wego systemu oraz jego prawidłowego montażu.

Nasi przedstawiciele handlowi informują obecnie 
producentów okien spoza Niemiec o nowym sys-
temie. Zaopatrywanie się w firmie Ventana także 
im otwiera duże możliwości pozyskania klientów 
na miejscu. 

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

https://ftt.roto-frank.com/en/products/product-view/detail/roto-patio-inowa/
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Tischlerei Schröder, Niemcy

Doskonałe wsparcie techniczne
 � Drewno/aluminium „Kompetentne doradztwo, indywidualne rozwiązania, a w dziedzi-

nie drzwi żadnych czasochłonnych reklamacji”, wymienia spontanicznie Bernd Schröder, 
zapytany o firmy Roto i Deventer. Rozpływa się w pochwałach na temat serwisu ze stro-
ny obydwu swoich partnerów. 

20 pracowników firmy Tishlerei Schröder 
z Ahlerstedt, 75 km na zachód od Hamburga 
produkuje rocznie ok. 1.500 okien i 250 drzwi 
wejściowych. Szczególnie dużym zainteresowa-
niem cieszą się ich produkty wśród 
wymagających klientów, inwestujących w nieru-
chomości z górnej półki w północnych Niem-
czech – na stałym lądzie i na niemieckich wy-
spach. W rodzinnej firmie, którą Bernd Schröder 
kieruje w drugim pokoleniu, co do jednego nie 
ma wątpliwości: 

„ Nasi klienci oczekują naj-
wyższej jakości i dostają 
ją od nas dzięki produk-
tom Roto i Deventer.“ 

Od dziesięcioleci Tischlerei Schröder stosuje 
okucia rozwierno-uchylne Roto, obecnie także 
Roto NT Designo i okucia przesuwne Roto Pa-
tio; od dwóch lat także profile uszczelniające 
Deventer. Bodźcem do przejścia na rozwiązania 

Deventer było wyjątkowe doradztwo i zaawan-
sowanie techniczne produktów: „Omawiamy 
wszelkie krytyczne kwestie techniczne z naszy-
mi partnerami w Roto. W mojej ocenie to tech-
niczni eksperci. Któregoś dnia dzieliłem się 
z nimi problemami z wypadającymi uszczelkami 
w drzwiach wejściowych. Okucie, zresztą nie od 
Roto, i uszczelki – po prostu były źle dobrane 
i do siebie nie pasowały. Spontanicznie zapro-
ponowali: wizyta naszego kolegi z firmy Deven-
ter i stworzenie uszczelki, która rozwiąże wasz 
problem.”

Reklamacje
Do rangi problemu urosło wcześniej to, że li-
stwa U zamka stosowanego w drzwiach marki 
Schröder miała być równocześnie krawędzią 
wrębu uszczelki. „Na stopę uszczelki pozosta-
wało w tym miejscu jakieś 4 do 5 mm. Dla na-
szej starej uszczelki – stanowczo za mało”, pod-
sumował Bernd Schröder. Stale nasi montażyści 
musieli jechać do klientów, żeby wymienić 
uszczelkę, która wypadła po stronie zamka. „To 
była bardzo uciążliwa dla nas i dla naszych 

 |  Perfekcyjna szczelność w tradycyjnym stylu: dzięki 

okuciom rozwierno-uchylnym i uszczelkom Deventer

klientów sytuacja, którą chcieliśmy jak najszyb-
ciej rozwiązać i z pomocą firmy Deventer sku-
tecznie nam się to udało.”

Produkt na miarę
Uszczelka S7364 opracowana przez Deventer 
do drzwi Tischlerei Schröder jest dziś bardzo po-
pularnym rozwiązaniem na problemy drzwiowe, 
które np. firma Meesenburg wprowadziła do 
asortymentu standardowego. „Od kiedy należy-
my do Grupy Roto, mamy naturalnie o wiele ści-
ślejszą współpracę z konstruktorami okuć”, 
z zadowoleniem mówi Reinhard von Janta, dy-
rektor ds. klientów kluczowych w firmie Deven-
ter, wcześniej mistrz stolarstwa i technolog ob-
róbki drewna. „Ułatwia nam to szybsze 
i dogłębne zrozumienie problemów, jak ten 
w firmie Bernda Schrödera. Korzystając z do-
świadczeń doradców technicznych Roto może-
my skutecznie wykorzystać nasze kompetencje 
w produkcji profili uszczelniających z TPE do 
okien i drzwi. Zapewnia to wszystkim duże za-
dowolenie i jest ze wszech miar motywujące.” 

Doradztwo w cenie
Z dużym zaangażowaniem także przedstawiciele 
handlowi Roto wspierają Tischlerei Schröder, co 
z zadowoleniem podkreśla prezes firmy. „Także 
po wielu latach współpracy możemy niejako 
ślepo polegać na tym, że nasi partnerzy znajdą 
czas i do skutku szukać będą dla nas najlepsze-
go rozwiązania”, chwali Schröder. „Dlatego za-
wsze chętnie dzielimy się z Roto naszymi do-
świadczeniami i spostrzeżeniami, żeby 
wesprzeć tworzenie nowych produktów. 
W moim odczuciu Roto jest jedną z nielicznych 
firm przemysłowych, która pyta swoich klientów 
o ich oczekiwania, zanim przejdzie do konstru-
owania nowych produktów.”

 |  Bernd Schröder,  

prezes i wspólnik firmy 

Tischlerei Schröder 

GmbH & Co. KG

 |  Geometria kształtu nowej uszczelki TPE niezawodnie przeciwdziała 

jej przemieszczaniu się w rowku.

 |  Szczególnie popularne na północy Niemiec i na niemiec-

kich wyspach: okna i drzwi z drewna

Otwarci
Apropos nowych produktów – czy Tischlerei 
Schröder planuje przejście na Roto NX? W stan-
dardzie stosujemy Roto NT Designo, czyli okucie 
całkowicie ukryte. Jednak wiele komponentów 
Roto NX można łączyć z ukrytą stroną zawiaso-
wą. Jest dla nas bardzo ważne, które to elemen-
ty i jak możemy dostosować nasze centrum ob-
róbcze do ich stosowania. Ostatecznie 
zatwierdzimy nasze plany najprawdopodobniej 
już podczas targów Fensterbau Frontale.” 

Dla Tischlerei Schröder coraz ważniejsze staje się 
pytanie, czy drewniane okna z północnoniemiec-
kiej manufaktury mogą zapewnić podwyższony 
poziom zabezpieczeń antywłamaniowych. Dlate-
go pod koniec 2018 r. firma zdecydowała się 
poddać badaniom na RC 2 i RC 3 aż osiem róż-
nych modeli okien w Międzynarodowym Cen-
trum Technologicznym Roto (ITC) w Leinfelden. 
Wszystkie zaliczyli w cuglach. „Nie było to dla 
nas zaskoczeniem, bo także w tym zakresie po-
stawiliśmy na nasz nowy tandem Roto i Deven-
ter. Nasi klienci są nam wdzięczni.”

&   Deventer – profile uszczelniające do okien i drzwi 
 
www.deventer.pl

http://www.deventer.pl
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Specjalista do drzwi z drewna i z profili drewniano-aluminiowych
Firma Tischlerei Wöhrer została założona przez Karla Wöhrera w roku 1962 i przekształcona 
w roku 1986 w spółkę osobową po powołaniu na stanowisko prezesa Petera Wöhrera. Ponad 
dwudziestu pięciu, najczęściej wieloletnich pracowników, odznacza się elastycznym podej-
ściem do zadań i zaangażowaniem. Liczne wyróżnienia, jak nagroda Austriackiego Stowarzy-
szenia Stolarki Drewnianej za szczególnie ekologiczne praktyki w działaniu podkreślają poziom 
rozwoju firmy. „Mistrzowska jakość” z nowoczesnej produkcji to obietnica kierowana do 
klientów. Kompetentne doradztwo, fachowe planowanie, produkcja i montaż od jednego do-
stawcy to program firmy.

 |  Okna rozwierno-uchylne, drzwi wejściowe, drzwi ewakuacyjne, drzwi przeciwpożarowe:  

firma Wöhrer oferuje klientom stolarkę spełniającą różnorodne wymogi. (Zdjęcie: Wöhrer) 

 |  Austriaccy inwestorzy stawiają na bezpieczeństwo. Koncepcja Roto NX TiltSafe wpisuje się znakomicie w obecne 

wymogi, z przekonaniem twierdzi Robert Greindl. (Zdjęcie: Wöhrer) 

Wöhrer Fenster-Türen-Technik, Austria

Mistrzowska jakość z Roto 
 � Drewno 50 lat najwyższej jakości: dyrek-

tor produkcji, Robert Greindl wspomina 
pięć dziesięcioleci nadzwyczaj ścisłej 
współpracy firmy Wöhrer Fenster-Türen-
-Technik GmbH z Roto. Wysokiej jakości 
okna z drewna i z profili drewniano-alumi-
niowych to wspólna misja. 

Firma Wöhrer jest m.in. specjalistą w zakresie 
okien i drzwi przeciwpożarowych. Architekci 
i inwestorzy doceniają te kompetencje, a poza 
tym także atrakcyjny design okien i drzwi marki 
Wöhrer.

Roto Inside: W jaki sposób Roto przyczyniło 
się do Pana sukcesu?

Robert Greindl: Jesteśmy bardzo dumni ze 
swojej renomy i rzeczywiście całą drogę z na-
szymi oknami rozwierno-uchylnymi przeszliśmy 
z Roto. Ok. 90% okien wyposażamy w Roto NT 
Designo, bo po prostu ukryte okucia odpowia-
dają naszemu wyobrażeniu o dobrym designie. 

Roto Inside: W jakim zakresie najbardziej 
przekonuje Pana to okucie? 

Robert Greindl: Nie mogę tego odnieść do po-
szczególnych elementów albo cech. Cały pakiet 
jest dla mnie spójny i kompletny. Wszystkie ele-
menty znakomicie ze sobą współgrają. Odnoto-
wujemy bardzo duże zainteresowanie certyfiko-
wanymi oknami z ukrytymi zawiasami w klasie 
RC 2, które korzystnie wytwarzamy na bazie 
modułowego systemu okuć Roto. Ponadto ma 
dla nas ogromne znaczenie, że z Roto NT Desi-
gno możemy produkować okna o dużej wyso-
kości i o masie skrzydła do 150 kg. W przypad-
ku szczególnie wysokich i szerokich okien lub 
których masa skrzydła przekracza 100 kg stosu-
jemy specjalny odciążnik Roto. Powoli stał się 
on u nas elementem standardowym.

Roto Inside: Gdy wspomina pan 50 lat ści-
słej współpracy z Roto, to jakie wspólne 
projekty zalicza Pan do najważniejszych?

Robert Greindl: Gdy w roku 1999 na rynek we-
szło okucie Roto NT, od razu się nim zachwycili-
śmy. Już od roku 2000 stosowaliśmy wyłącznie 
Roto NT – „srebrne” okucie – które zdobyło 
uznanie architektów. Wiedzieliśmy jak wykorzy-
stać zalety konstrukcji modułowej. Pozwoliło nam 
to na stałe podnoszenie rentowności. W roku 
2017 jeden z naszych systemów reprezentowa-

nych przez pięć elementów, z których wszystkie 
wyposażone były w Roto NT Designo z zabezpie-
czeniem przed wyważeniem, pomyślnie prze-
szedł badanie na RC 2 w Międzynarodowym 
Centrum Technologicznym Roto (ITC) w Leinfel-
den. Także to było jednym z najważniejszych wy-
darzeń w ciągu dziesięcioleci współpracy z Roto. 

Roto Inside: Jako prawdziwy znawca Roto 
czego spodziewa się Pan od połączenia 
Roto NT z elementami Roto NX?

Robert Greindl: Już teraz stosujemy zatrzask 
balkonowy Roto NX i jesteśmy bardzo zadowo-
leni. W roku 2020 planujemy wdrożyć uchył 
skrzydła TiltSafe o odporności antywłamaniowej 
w klasie RC 2. Oczywiście także nowy system 
EasyMix, gdyż jesteśmy zdania, że pomoże on 
nam w dalszym zwiększeniu rentowności pro-
dukcji okien rozwierno-uchylnych. Po przejściu 
na Roto NX w firmie Wöhrer zostaną wprowa-
dzone także zasuwnice KSR. One także przyczy-
nią się do zmniejszenia stanów magazynowych, 
gdyż u góry i u dołu stosowany jest identyczny 
narożnik To nie tylko dalsze zmniejszenie liczby 
elementów, ale także wyeliminowanie błędów 
okuwania. 

Roto Inside: Jak ocenia pan zatrzask balko-
nowy Roto NX? Jakie wrażenie zrobił na 
Panu ten element?

Robert Greindl: Nowy zatrzask działa bardzo 
stabilnie i niezawodnie. Spodziewamy się, że 
w jego przypadku prace konserwacyjne i regula-
cja zostaną całkowicie wyeliminowane. To od-
powiada naszemu wyobrażeniu o jakości pro-
duktu. Cieszymy się także na wprowadzenie 
nowej strony zawiasowej T ze zintegrowaną mi-
krowentylacją. Tę opcję wietrzenia będziemy po-
pularyzować. 

Roto Inside: Jak opisałby Pan obecną współ-
pracę z Roto oraz minione 50 lat? 

Robert Greindl: Uważam, że tak długo trwają-
ca współpraca z jednym kooperantem jest bar-
dzo wymownym wyrazem jakości produktów 
i czynnika ludzkiego. Nadal sprawia nam dużo 
satysfakcji każdy krok na wspólnej drodze do 
lepszych okien. Już teraz cieszymy się na przej-
ście na Roto NX w nadchodzącym roku. Mi-
strzowska jakość – to nasze motto, ale także do-
bre podsumowanie kompetencji w zakresie 
rozwiązań rozwierno-uchylnych Roto.

&   Rentowne, bezpieczne, komfortowe, o atrakcyjnym  
designie: Roto NX w skrócie 
 
www.roto-nx.roto-frank.com/pl

https://roto-nx.roto-frank.com/pl


16 | 

Roto Inside | 12.2019

 � Drewno/aluminium Gdy firma Viking 
Window rozpoczęła w sierpniu 2017 r. pro-
dukcję swojego nowego systemu przesuw-
nego Innova, prezes firmy Ilmar Iva mówił 
o projekcie „z dużym potencjałem“. Kieruje 
on firmą od ponad 20 lat. Co stało się póź-
niej, zaskoczyło jednak i jego.

Firma eksportuje od roku 1996 okna i drzwi bal-
konowe głównie do Wielkiej Brytanii, Irlandii 
i do krajów skandynawskich. We wszystkich 
tych krajach, jak i w samej Estonii, Innova stała 
się prawdziwym „przebojem”, mówi Ergo Jüri-
sto wspominając. „Doskonały produkt we wła-
ściwym momencie.” Ergo Jüristo od początku 
odpowiadał za produkcję i sprzedaż nowego 
systemu odstawno-przesuwnego z okuciem 
Roto Patio Inowa. Wielu klientów Viking Win-
dow poszukiwało wówczas naprawdę szczel-
nych drzwi przesuwnych o wysokiej izolacyjno-
ści cieplnej i akustycznej. 

„ I wtedy pojawiliśmy się 
z naszą Innovą – sys-
temem, który ze swoją 
perfekcyjnie szczelną 
konstrukcją w niczym 
nie ustępował pod tym 
względem rozwiązaniom 
rozwierno-uchylnym.”

Ruchome skrzydło systemu odstawno-przesuw-
nego Viking chowa się po zewnętrznej stronie 
za elementem szklenia stałego. Dla klientów to 
coś naturalnego, bo również okna rozwierne 
i rozwierno-uchylne w Europie Północnej otwie-
rają się najczęściej na zewnątrz. 

Motor rozwoju
Z perspektywy prezesa Ilmara Ivy Innova jest 
istotnym czynnikiem ekonomicznego rozwoju 

Viking Window AS, Estonia

firmy Viking Window. „Między 2016 i 2019 ro-
kiem nasze obroty wzrosły z 13 do 15 mln euro. 
Duży udział ma w tym Innova i jej ogromny suk-
ces. System ten jest dowodem na to, że może-
my oferować wysokiej klasy produkty o znako-
mitym designie i w korzystnej cenie. 

Prymus
Generalnie na rynkach firmy Viking Window 
przesuwny sposób otwierania zyskuje na zna-
czeniu. Innova ze względu na atrakcyjną cenę 
i intuicyjną, komfortową obsługę cieszy się 
obecnie także dużym zainteresowaniem w bu-
downictwie mieszkań na wynajem, twierdzi 
Ergo Jüristo. „W tym roku uczestniczyliśmy 
z naszą ekspozycją na wystawie FIT Show 
w Birmingham. Innova spotkała się ze wspania-
łym przyjęciem. Dla mnie ten system to niejako 
prymus wśród systemów przesuwnych.” 

Czujnie
Jednak także Viking Window nie spoczywa na 
laurach. Zaostrzające się w dalszym ciągu nor-
my narzucają także w segmencie okien rozwier-
no-uchylnych nowe koncepcje produktowe. „To 
dziedzina, w której Roto stale opracowuje nowe 
rozwiązania”, cieszy się prezes firmy, Ilmar Iva. 
„Najlepszy partner z przeszłości pozostanie dzię-
ki Roto NX także najlepszym w przyszłości.  
Viking Window bacznie przygląda się trendom 
– podobnie jak Roto.“

Eksportowy szlagier: Innova

 |  Odstawno-przesuwny system Innova firmy Viking Window AS, schemat A (zdjęcie: Viking Window)

 |  Duża szczelność dzięki systemowi okuć  

Roto Patio Inowa (zdjęcie: Viking Window)

 |  Viking Window przygotowuje wyposażenie na rosnący 

popyt na produkowany przez firmę system Innova.

 |  Ilmar Iva (z lewej) i Ergo Jüristo  

z Viking Window
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