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Wielki piknik Roto – rodzinna atmosfera i integracja na sportowo 

 

Ponad 200 pracowników wraz z rodzinami wzięło udział w plenerowym Wielkim 

Pikniku Majowym Roto Okucia Budowlane. Na uczestników czekały liczne 

atrakcje: zawody sportowe, park linowy czy warsztaty bębniarskie. To kolejny 

projekt realizowany w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. 

W sobotę 25 maja 2019 r. w zielonej przestrzeni lasów józefowskich odbył się Wielki Piknik 

Majowy Roto. Całodniowe spotkanie zgromadziło pracowników Roto Okucia Budowlane 

Polska, przedstawicieli z Europy Północno-Wschodniej (Litwy, Łotwy, Ukrainy i Estonii) oraz 

ich najbliższych. Uczestnicy spędzili razem aktywny dzień w otoczeniu rozkwitającej 

przyrody nad rzeką Świder. Założeniem była integracja zespołu, budowanie więzi 

rodzinnych, propagowanie aktywności sportowych i kulturalnych.  

Jedną z atrakcji była plenerowa „Olimpiada na wesoło”. W zmaganiach sportowych 

uczestniczyły drużyny złożone z pracowników, rodzin oraz kadry zarządzającej Roto. Nie 

zabrakło emocji i dobrej zabawy. Na najmłodszych czekały dodatkowe atrakcje – malowanie 

twarzy, modelowanie balonów, dmuchane zabawki, trampoliny czy rodzinne kolorowanki. 

Starsze dzieci i dorośli próbowali swoich sił na parku linowym, segwayach czy ściance 

wspinaczkowej. Imprezę zakończyła zabawa taneczna i muzyczne warsztaty, podczas 

których uczestnicy zagrali na bębnach i wspólnie stworzyli wielką orkiestrę.  

– Nasi pracownicy są bardzo ważnym czynnikiem rozwoju i najlepszymi ambasadorami marki 

Roto. Cieszę się, że po pierwszy w historii firmy mogliśmy spotkać się w tak dużym gronie 

wraz z najbliższymi, rodzinami, dziećmi, a nawet pupilami – mówi Barbara Ahlers, prezes 

Roto Okucia Budowlane. – Mieliśmy wyjątkową okazję nie tylko prezentować miejsce pracy, 

ale też stworzyć doskonałą atmosferę, promować aktywne spędzanie czasu, jednocześnie 

integrując zespół.  

 

Uczestników Wielkiego Pikniku Majowego Roto gościł hotel Holiday Inn w Józefowie.  
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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 rozwierno-uchylnych, 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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