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Roto Frank Okucia Budowlane na IV Międzynarodowym Forum Stolarki w Mszczonowie 

 

Roto Frank Okucia Budowlane jest Patronem Generalnym IV Międzynarodowego Forum 

Stolarki, odbywającego się w dniach 3-4 września 2019 r. w Mszczonowie. Podczas pokazu 

na żywo firma zaprezentuje praktyczne aspekty związane z montażem superszczelnych drzwi 

przesuwnych z okuciem Roto Patio Inowa. Eksperci Roto z kraju i zagranicy przybliżą 

aktualne trendy branży na rynku światowym i opowiedzą o rozwoju nowego segmentu 

usług serwisowych w krajach niemieckojęzycznych. 

IV Międzynarodowe Forum Stolarki odbywać się będzie pod hasłem „Idealne Okno, idealna fasada, 

idealne drzwi, idealny serwis, idealny montaż”. Wydarzenie organizowane w formule B2B, skupia 

fachowców z branży, w tym producentów okien, komponentów, dilerów czy montażystów, 

prezentujących nowości rynkowe i praktyczną wiedzę.  

Szczelność i bezpieczeństwo – ekspercka wiedza w praktyce 

Jedną z głównych atrakcji tegorocznej edycji Forum będzie prezentacja drzwi tarasowych z okuciem 

Roto Patio Inowa. Pierwszego dnia forum Roto Frank wraz firmami Aluplast i Deventer zaprezentuje 

innowacyjny system drzwi odstawno-przesuwnych o wysokich parametrach szczelności. Specjalnie 

przygotowana ekspozycja zostanie wykorzystana w pokazie ciepłego montażu, prowadzonego na żywo 

przez firmę ISO-Chemie.  

Ekspert ds. technologii okien i drzwi Roto, Andrzej Wróblewski, przedstawi praktyczne zagadnienia 

montażowo-techniczne okuć przesuwnych Roto Patio Inowa. Korzyści w zakresie bezpieczeństwa 

pokazane zostaną na przykładzie nowego okucia do okien Roto NX TiltSafe RC2 i zastosowanych w 

nim rozwiązań, zabezpieczających przed wyważeniem okna w pozycji uchylonej.  

Trendy ze świata i rynku niemieckiego 

Kolejnym ważnym punktem programu z udziałem Roto będzie prezentacja aktualnej sytuacji na 

światowych rynkach. Gościem specjalnym Roto będzie prezes nowej spółki Roto Professional Service 

Dr Christian Faden, który zaprezentuje najważniejsze wyzwania segmentu usług serwisowych w 

krajach niemieckojęzycznych.  



 

IV Międzynarodowe Forum Stolarki odbędzie się w Hotelu Panorama, przy ul. Tarczyńskiej 109, w 

Mszczonowie. Wszystkie prezentacje będą miały miejsce pierwszego dnia Forum – we wtorek 3 

września 2019 r. Szczegółowe informacje na temat programu wydarzenia oraz rejestracji znajdują się 

na stronie organizatora www.vipstolarka/pl. 
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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 różnych rozwiązań łączy bezpieczeństwo, zarządzanie 

energią i komfort w budynkach. Innowacyjne niezawodne okucia produkowane są w 15 zakładach Roto na całym 

świecie. 

 

Grupa Roto Frank, 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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