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Warszawa, 6 grudnia 2018 r. 

 

Inspiracje światową architekturą - Roto Aluvision na targach BAU 2019 

 

Podczas Międzynarodowych Targów BAU 2019 w Monachium zespół doradców Roto 

Aluvision przedstawi najnowsze możliwości w zakresie indywidualnego projektowania 

okien, systemów przesuwnych i drzwi aluminiowych w realizacjach obiektowych. 

W dniach 14-19 stycznia 2019 r. w hali C1 na stoisku nr 319 eksperci Roto zaprezentują 

innowacyjne systemy okuciowe: standardowe oraz specyficzne rozwiązania, tworzone na 

potrzeby konkretnych wymagań konstrukcyjnych. 

 

W budownictwie obiektowym rośnie zapotrzebowanie na duże okna i drzwi balkonowe z aluminium 

spełniające indywidualne kryteria projektowe. Dobór odpowiednich rozwiązań wymaga ścisłej 

współpracy pomiędzy architektami, projektantami fasad, dostawcami systemów i producentami 

ślusarki. Indywidualne doradztwo realizowane przez Roto w zakresie tworzenia systemów okuć do 

okien i drzwi, odpowiadających konkretnym potrzebom, będzie jednym z głównych tematów 

prezentacji marki podczas Międzynarodowych Targów BAU 2019. Wydarzenie jest jednym 

z najważniejszych spotkań producentów fasad i okien z aluminium na świecie. 

 

Inspiracje światową architekturą  

 

Odwiedzający stoisko Roto na BAU 2019 będą mogli zobaczyć najnowsze, najbardziej prestiżowe 

realizacje obiektowe na świecie. Zewnętrzne ściany stoiska utworzą wielkoformatową powierzchnię 

projekcyjną, na której w postaci filmów wyświetlane będą unikatowe fasady, zaprojektowane przez 

znanych architektów. Na obszarze o 260 m2 eksperci Roto Aluvision udzielać będą wszelkich 

informacji na temat technologii oraz nietypowych rozwiązań, stworzonych przez renomowanych 

projektantów w ciągu ostatnich dwóch lat.  

 

Nowatorskie systemy szyte na miarę 

 



 

 

W nadchodzących targach BAU udział weźmie międzynarodowa grupa ekspertów Roto Aluvision, 

wspierająca producentów i inwestorów w zakresie tworzenia zaawansowanych systemów okuć dla 

realizacji obiektowych. Na stoisku prezentowane będą nowości, a także pełen asortyment 

zaawansowanych rozwiązań Roto. Bogata oferta producenta obejmuje innowacyjne okucia do okien 

i drzwi z aluminium Roto AL i Roto AL Designo, szeroki wybór klamek, zamków drzwiowych, 

akcesoriów do szklenia oraz profili uszczelniających. Dzięki kompleksowej palecie rozwiązań 

standardowych, Roto dostarcza indywidualne systemy do najbardziej nowatorskich projektów. Jako 

ceniony partner architektów, inwestorów i producentów zapewnia pełne wsparcie na każdym etapie 

inwestycji - od pomysłu do realizacji.  

 

Eksperci Roto Aluvision są do dyspozycji odwiedzających w dniach od 14-19 stycznia 2019 r. w hali 

C1 na stoisku nr 319. 
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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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