Pomocnik handlowca

Zakresy stosowania

okna dopasowane
do funkcji pomieszczeń

Technologie komfortu

Jakie okno, taki dom!

Dopasuj okna
do funkcji
pomieszczeń

Okna a funkcjonalność domu
Wielkość okien, zastosowane
rozwiązania okuć, rodzaj profilu z
jakiego są wykonane i nie bez znaczenia typ szyby mają bezpośredni
wpływ na estetykę, bezpieczeństwo
i funkcjonalność domu.
Zestawienie stolarki to za mało
Dobry handlowiec zdobywa zaufanie i pozytywne decyzje klientów
fachowością doradztwa. Żeby zaoferować optymalne rozwiązanie do
danego pomieszczenia musi poznać
dokładniej projekt domu i oczekiwania inwestorów: na które strony
świata wychodzą pokoje, balkony
i tarasy, jakie funkcje przewidziane
są dla poszczególnych pomieszczeń,
czy powierzchnia robocza kuchni
koncentruje sę przy oknie, czy na
środku, czy w domu będą mieszkały
małe dzieci lub osoby starsze, jak
blisko przebiega ruchliwa ulica, które okna i drzwi dostępne mogą być
dla osób postronnych, itp. ... itd. ...
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Okna do zadań specjalnych to wygoda
życia na co dzień:
okna do kuchni 5 ,
do łazienki 6 ,
do pokoju pracy 7
lub na klatkę
schodową 8

Zwróć uwagę
inwestorów na to,
że dom powinien
być bezpieczny
dla wszystkich
domowników
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Wygra ten, kto rozwiąże problem
Ciepły i suchy dom
Hamulec w klamce
pozwoli zablokować
otwarte skrzydło
w dowolnym położeniu i zadba o właściwe wietrzenie np.
w łazience

Na kolejnych stronach znajdziesz
wiele funkcjonalnych rozwiązań:
1
2
3
4

Parter: obcym wstęp wzbroniony
W salonie liczy się estetyka
Bezpieczny pokój dziecka
Zdrowy klimat w sypialni

Salon | zadbaj o piękny wygląd

Designo –
okna i drzwi
z ukrytymi zawiasami
Ukryte zawiasy Roto NT Designo
zakres stosowania:
do skrzydeł prostokątnych RU, R, U, UR (TiltFirst)
masa skrzydła do.......80 kg / 100 kg / 150 kg
szerokość skrzydła na wrębie...330* – 1400 mm
wysokość skrzydła na wrębie...280* – 2400 mm
Możliwość wykonania okien o podwyższonej
odporności na włamanie: WK1 i WK2
*minimalna szerokość i wysokość skrzydła jest
większa dla WK1 i WK2 sprawdź w szczegółowych instrukcjach Roto
Dostępne wyposażenie: hamulec w klamce,
zabezpieczenie do pokoju dziecka TiltFirst, niski
próg balkonowy, 2-stopniowa mikrowentylacja,
TurnPlus, klamka na środku okien 2-skrzydł.
Uwaga: brak możliwości wykonania
okien łukowych i trapezowych
z ukrytymi zawiasami Roto NT Designo
Ukryte zawiasy Roto Designo
na pozór mała rzecz, ale wielka różnica

Klamka RotoSwing
z ukrytą rozetką
nowoczesny styl
i ergonomia w
wersjach: Standard,
Secustik i z kluczem

Kolory
dostępne od ręki:
tytan (R01.3)
brąz (R05.5) i biały

Komfortowy hamulec w klamce
Otwórz okno na odpowiednią szerokość i zablokuj skrzydło
w wybranym położeniu: wystrarczy przekręcić klamkę w dół
– bez ryzykownego stosowania mebli i roślin w tej funkcji

Komfortowy hamulec w klamce
zakres stosowania - okna z drewna i PVC:
skrzydła RU z ukrytymi zawiasami Designo
szerokość skrzydła na wrębie...571 – 1570 mm
skrzydła R z ukrytymi zawiasami Designo
szerokość skrzydła na wrębie...490 – 1560 mm
skrzydła RU z widocznymi zawiasami
szerokość skrzydła na wrębie...561 – 1560 mm
skrzydła R z widocznymi zawiasami
szerokość skrzydła na wrębie...360 – 1560 mm

Sypialnia i łazienka | zadbaj o świeże powietrze

Gdy trzeba
zdrowo wywietrzyć
Wielostopniowy uchył
Dzięki niemu można precyzyjnie ustawić
wielkość uchyłu, a tym samym dostroić do
temperatury otoczenia strumień
napływającego powietrza

Wielostopniowy uchył (5-12 pozycji uchyłu)
zakres stosowania:
do skrzydeł prostokątnych RU z drewna i PVC
z widocznymi zawiasami
masa skrzydła do.......130 kg
szerokość skrzydła na wrębie...540 – 1600 mm
wysokość skrzydła na wrębie...280 – 2400 mm
Przeciwdziałaj zawilgoceniu łazienki
wielostopniowy uchył pozwoli na dopasowanie
wietrzenia do intensywności korzystania z łazienki

Wystarczy przekręcić
klamkę o 45° od góry
żeby stabilnie
zablokować uchylone
skrzydło w jednej
z wielu pozycji
wentylacyjnych na całą
noc zdrowego snu

E-Tec Drive – napęd uchylająco-ryglujący
Niewidoczny na zamkniętym oknie automat uchyli okno o zaprogramowanej porze na optymalny czas, a po wywietrzeniu bezpiecznie
zarygluje je na całym obwodzie, nawet pod nieobecność domowników. Szczególnie pomocny w łazience w walce z grzybem i wilgocią
Zakres stosowania E-Tec Drive
do skrzydeł prostokątnych RU z drewna, PVC i aluminium
z zawiasami ukrytymi Designo lub widocznymi
masa skrzydła do.......100 kg
szerokość skrzydła na wrębie...611 – 1400 mm
wysokość skrzydła na wrębie...600 – 2200 mm

Pokój dziecka | zadbaj o bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo
całej rodziny
W pokoju dziecka, a także w innych
pomieszczeniach na wyższych kondygnacjach, do których dostęp
mają dzieci, warto zastosować inteligentne zabezpieczenie Roto Tilt-First
(najpierw uchyl, potem otwórz) ze
specjalną klamką na klucz. Uchylić
okno, żeby wywietrzyć pokój, może
każdy, ale do jego otwarcia
potrzebny jest klucz.
Zakres stosowania
Zabezpieczenie TiltFirst do pokoju dziecka
może być stosowane do skrzydeł prostokątnych
RU z drewna i PVC
z zawiasami ukrytymi Designo lub widocznymi
o masie i wymiarach jak standardowe skrzydło RU.

Klamka TiltFirst
(„najpierw uchyl,
potem otwórz”)
uchylanie
(klamka ustawiona
poziomo)
otwieranie
tylko po przekręceniu
klucza (klamka ustawiona
pionowo do góry)

Okno musi być bezpieczne! Zwłaszcza w pokoju dziecka
Okna otwierają dom na świat – także małym odkrywcom,
którzy nie zdają sobie często sprawy z wielu zagrożeń.
Pytaj o okna z zabezpieczeniem Roto Tilt-First do pokoju dziecka

Kuchnia i pokój pracy | zadbaj o łatwy dostęp do okna

Okno do pokoju pracy
z klamką na wygodnej
wysokości
Rozwiązanie Komfort
z dużą klamką u dołu
zakres stosowania:
do skrzydeł prostokątnych RU
z drewna i PVC
z widocznymi zawiasami
masa skrzydła do.......50 kg
szerokość skrzydła na wrębie...
520 – 1400 mm
wysokość skrzydła na wrębie...
530 – 1600 mm

Okno Roto Komfort
Długie ramię klamki w dolnej części skrzydła ułatwia
otwieranie trudno dostępnych okien nawet w pozycji siedzącej

Okno przesuwne do kuchni –
przeszkody omijaj bokiem
Okno uchylno-przesuwne Patio 100 S
zakres stosowania:
do okien z drewna i PVC
masa skrzydła do.......100 kg
szerokość skrzydła na wrębie...600 – 1250 mm
wysokość skrzydła na wrębie...600 – 2350 mm

Idealne do kuchni
Przesuwne okno
z rozwiązaniem
Roto Patio S można
szybko otworzyć
podczas gotowania
nie ryzykując
strącenia stojących
przed nim naczyń
lub kolizji z baterią
zlewozmywaka

Taras | zadbaj o więcej przestrzeni

Wyjście na taras
w wielkim stylu
Niskoprogowe przesuwne Patio Life
zakres stosowania:
do drzwi przesuwnych z drewna
masa skrzydła do.......400 kg
szerokość skrzydła na wrębie...760 – 3235 mm
wysokość skrzydła na wrębie...690 – 2670 mm
do drzwi przesuwnych z PVC
masa skrzydła do.......300 kg
szerokość skrzydła na wrębie...755 – 3195 mm
wysokość skrzydła na wrębie...690 – 2670 mm
długość szyny jezdnej do..........6500 mm

Uchylno-przesuwne Patio 100/160 S
do drzwi przesuwnych z drewna i PVC
masa skrzydła do.......160 kg
szerokość skrzydła na wrębie...600 – 1650 mm
wysokość skrzydła na wrębie...600 – 2700 mm
Uchylno-przesuwne Patio 160/200 Z
do drzwi przesuwnych z drewna i PVC
ze wspomaganiem
masa skrzydła do.......200 kg
szerokość skrzydła na wrębie...720 – 2000 mm
wysokość skrzydła na wrębie...900 – 2700 mm

Patio Life – bez wystającego progu, o który można się potknąć
Lekkojezdne drzwi tarasowe Patio Life zapewniają znakomitą izolację
termiczną i ochronę antywyważeniową w standardzie

Roto Patio Life
to duże przesuwneskrzydła o szerokości do 3,23 m

Harmonijkowe Patio 6080
do drzwi składanych z drewna i PVC
masa skrzydła do.......80 kg
szerokość skrzydła niezależnegona wrębie
szerokość skrzydła hahrmonijki na wrębie
wysokość skrzydła na wrębie...		
długość szyny jezdnej do			

450 – 1200 mm
450 – 900 mm
600 – 2400 mm
6000 mm

Roto | automatycznie więcej bezpieczeństwa

Antywłamaniowe ryglowanie
w kilku punktach naraz
Okucia i zamki Roto już w wersji podstawowej zapewniają wysoki poziom
zabezpieczeń antywyważeniowych
do okien i drzwi. System ten pozwala
na montaż na całym obwodzie okna
dodatkowych mechanicznych i elektronicznych elementów zabezpieczających
– do klasy odporności antywłamaniowej
WK 2 włącznie.

Drzwi balkonowe
to najczęściej wybierana przez włamywaczy droga
dostępu do domu ofiary.
Rygle hakowe ze stali na całym obwodzie
skrzydła stabilnie ryglują drzwi balkonowe
w ościeżnicy i skutecznie odpierają ataki intruzów

Klamki z kluczem
w oknach na
parterze i tarasie
przeciwdziałają
próbom przesunięcia okucia po
obwodzie skrzydła
od zewnątrz

Pilot do zamka
DoorSafe Eneo C
prosty i wygodny w
obsłudze

Dobre drzwi
mogą skutecznie
chronić przed
włamaniem dzięki
solidnym zamkom
wielopunktowego
ryglowania Roto
DoorSafe
Komfort i bezpieczeństwo w jednym
to drzwi z zamkiem
elektromechanicznym Roto Eneo na
pilota

Zabezpieczenie
antywyważeniowe
w standardzie
Okucie Roto NT już w wersji podstawowej wyposażone jest
w zabezpieczenia antywyważeniowe i od początku zapewnia
lepszą ochronę przed włamaniem

Zawsze w Roto:
w dolnej części
skrzydła znajduje
się grzybkowa rolka
ryglująca, która zakotwicza się w zaczepie
antywyważeniowym
(zaczep poziomy UR)
– dzięki temu dodatkowe zabezpieczenia
nie są już często
potrzebne

Zaczepy standardowe można łatwo wymienić
na antywyważeniowe, ponieważ są takiej samej
długości – łatwe doposażenie do wyższych
stopni antywyważeniowych również gotowych
okien.
Nawet w zaczepach podstawowych Roto dzięki
ich podcięciu rolka grzybkowa jest częściowo
zakotwiczona i stawia opór próbom sforsowania

Wyższy poziom
zabezpieczeń zapewniają w modułowym
systemie Roto NT
przeciwbieżne
zamknięcia środkowe
Roto, stalowe rygle
hakowe i kontaktrony
okienne

W celu uzyskania najwyższego poziomu odporności na włamanie można bezproblemowo i przy niewielkich nakładach finansowych zintegrować z systemem okuć NT dodatkowe zabezpieczenia mechaniczne i elektroniczne systemy kontroli dostępu.

Najwięcej praktycznych
rozwiązań do okien
Funkcjonalność, komfort i estetyka na miarę oczekiwań klientów:
od praktycznych rozwiązań w dobrej cenie po komfortowe
wyposażenie dla najbardziej wymagających.
Modułowy system okuć Roto NT umożliwia proste i ekonomiczne
doposażenie gotowych okien nawet w trakcie eksploatacji, a tym
samym sprzedaż produktów dodatkowych użytkownikom przez
ekipy serwisowe podczas corocznych przeglądów gwarancyjnych.
Przykłady funkcjonalnego wyposażenia Roto do okien:

Roto TurnPlus
wielostopniowa
wentylacja do okien
rozwiernych

Roto SoftClose
amortyzator zamknięcia zapewnia
ciche i delikatne
domykanie skrzydła

Roto E-Tec Drive
ukryty, elektroniczny
napęd uchylająco-ryglujący do okien

Hamulec rozwarcia
sterowany klamką
blokuje skrzydło w
wybranym położeniu
rozwarcia

Magnetyczny
zatrzask balkonowy
utrzymuje drzwi po
wyjściu w pozycji
domkniętej

10-stopniowy uchył
do sypialni blokuje
skrzydło w jednej z
wielu pozycji uchylnych

Grupa Roto
już od 80 lat na czele

Nowoczesna sieć ośmiu fabryk okuć,
zlokalizowanych na całym świecie,
jest gwarantem wysokiej elastyczności, wydajności i bezpieczeństwa
dostaw. Także dzięki naszej międzynarodowej sieci dystrybucyjnej, obejmującej 40 własnych oddziałów, przedstawicielstw i partnerów handlowych
możemy zapewnić naszym klientom
szybką reakcję na ich potrzeby.

Zarówno nasi
klienci, jak i my
sami w równej
mierze korzystamy z zacieśnionej
współpracy i z wymiany doświadczeń
z architektami,
przedstawicielami
handlu, a także
producentami
okien i drzwi.

Obok: centrum
logistyczne Roto
Frank na kraje
Europy Północno-Wschodniej
w Warszawie
U dołu: zakład
produkcyjny w Leinfelden-Echterdingen
k/Stuttgartu.
Centrala koncernu
Roto.

Roto Frank AG z siedzibą
w Leinfelden-Echterdingen
k. Stuttgartu jest niemiecką
Grupą Firm. Roto rozwijało się przez lata solidnie i
stabilnie, stając się w konsekwencji dużą i cenioną
firmą.
Nasze wspólne wartości
tworzą tożsamość, która
umożliwiła Roto, firmie o
niemieckim rodowodzie,
stać się liderem w swojej
branży.
System naszych wartości
opiera się na trzech filarach:
 ciągłości, konsekwencji
i niezawodności,
 doświadczeniu, dążeniu
do sukcesu i wizji,
 wiedzy, umiejętności
i niemieckiej sztuce
inżynieryjnej.
Jako technologiczny lider
Roto konstruuje inteligentne
produkty, które za sprawą
precyzji rozwiązań technicznych i trwałości odpowiadają oczekiwaniom klientów.

W zarządzaniu produkcją
i zasobami naturalnymi,
a także w logistyce kierujemy się niemieckimi
wartościami, takimi jak
niezawodność, dokładność
i wizja.
Dzięki niemieckiej precyzji
w konstrukcji i rozwoju,
w zarządzaniu jakością i
procesami dostarczamy
niezawodnie wysoką jakość
produktów i usług. Na
całym świecie.
Konsekwentne wdrażanie
niemieckich wartości w
standardy jakościowe budzi
zaufanie naszych partnerów
i klientów.

To wszystko określamy
mianem „german made”.

Wał Miedzeszyński 402
03-994 Warszawa
Tel.: +48 22 / 567 09 00
info.pl@roto-frank.com
www.tajemniceokienne.pl

B&N Stan: grudzień 2014. Zastrzega się możliwość zmian. Pomocnik handlowca
© 2011 Roto Frank AG ® Roto jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o.
Technologia okien i drzwi

