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Roto Professional Service – nowy poziom usług w branży stolarki 

Grupa Roto zdecydowała o utworzeniu nowej spółki Roto Professional Service. Trzeci filar 

struktury Roto, odpowiedzialny za usługi serwisowe oraz montażowe okien i drzwi na 

rynku niemieckim i szwajcarskim rozpocznie działalność od 1 stycznia 2019 r. 

Utworzenie spółki Roto Professional Service GmbH jest strategicznym elementem nowej struktury 

Roto Holding AG – obowiązującej od 2019 roku. Podczas międzynarodowej konferencji prasowej, 

odbywającej się w austriackim Grazu, przedstawiciele Grupy Roto zaprezentowali ideę i główne 

założenia powstania nowej dywizji. Zadaniem nowej spółki jest kompleksowa usługa serwisu i 

doposażenia zamontowanych okien i drzwi, w tym konserwacji, naprawy, modernizacji oraz 

dostarczania części zamiennych. Jako stały partner producentów z branży okien, drzwi i dachów 

Roto Professional Service umożliwi im skupienie się na ich kluczowych kompetencjach i zwiększanie 

przewagi konkurencyjnej.  

Kompleksowy serwis na najwyższym poziomie 

Podstawą utworzenia nowej firmy jest duży potencjał rynkowy. „Stale rosnące potrzeby 

konsumentów w zakresie komfortu, trwałości, a także coraz silniej zaznaczający się trend rozwiązań 

do inteligentnych domów to obiecujące obszary dla naszych usług” – mówi Dr Christian Faden, 

prezes spółki Roto Professional Service GmbH. „Nowa struktura stawia czoło wyzwaniom 

rynkowym, takim jak brak wsparcia o ponadregionalnym zasięgu, niska rentowność zleceń, 

niedobory fachowców czy wysokie wymagania techniczne inteligentnych rozwiązań”. 

Działalność spółki koncentruje się na stworzeniu jednolitej oferty, pozyskaniu wykwalifikowanej 

kadry technicznej, szkoleniach i zbudowaniu rentownej struktury zarządzania usługami. Bezpośredni 

dostęp do fachowej wiedzy oraz kompletna paleta produktów dwóch pozostałych spółek 

wchodzących w skład Grupy – tj. Roto Technologia Okien i Drzwi oraz Roto Technologia Systemów 

Dachowych – pozwala na skuteczne i szybkie wdrożenie nowej struktury.  



 

Od 1 stycznia 2019 Roto Professional Service tworzą 4 zakłady z Niemiec (Wollenberg GmbH, 

Dachfenster Keller GmbH, Pfeil und Söhne Service GmbH oraz Wiedemann Sicherheitsbeschläge 

GmbH) i ze Szwajcarii, które od lat świadczą tego typu usługi, a w 2017 roku weszły w skład Grupy 

Roto. W dalszej perspektywie celem działania Roto Professional Service jest posiadanie 

doświadczonych firm partnerskich we wszystkich dużych aglomeracjach.  
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Informacje dla mediów: 

Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, utworzona w 1995 roku, jest dystrybutorem 

systemów okuć okiennych i drzwiowych Roto Frank AG na terenie Europy Północno-Wschodniej: Polski, 

Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii. Asortyment Roto obejmuje okucia i klamki do okien i drzwi uchylno-

rozwiernych, przesuwnych, harmonijkowych, a także zamki, zawiasy i progi, akcesoria do szklenia oraz 

elektroniczne wyposażenie dodatkowe. Ponad 8000 artykułów z gamy inteligentnych rozwiązań łączy 

bezpieczeństwo, zarządzanie energią i komfort w budynkach. Innowacyjne niezawodne okucia produkowane 

są w 15 zakładach Roto na całym świecie. 

 

Grupa Roto Frank AG, której początki sięgają 1935 roku, jest światowym liderem w produkcji okuć do 

systemów rozwierno-uchylnych, oraz producentem okien dachowych – reprezentowanym w Polsce przez 

drugą spółkę Roto Frank Okna Dachowe.  

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.roto-frank.pl.  

Kontakt dla mediów:  

Monika Pezda, Specjalista ds. komunikacji marketingowej Europa Północno-Wschodnia  

tel. +48 22 5670937, e-mail: Monika.pezda@roto-frank.com 
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