
 

 

Informacja prasowa  

 

12.09. 2019 r. 

 

Nowość: Przesuwne drzwi tarasowe z okuciem Roto Patio Inowa w aluminium z 

certyfikatem RC2 

 

Na polskim rynku dostępne są już superszczelne przesuwne drzwi tarasowe 

z okuciem Roto Patio Inowa w profilu aluminiowym. System z doszczelnieniem 

domykowym Ponzio SL1700TT wyróżnia wysoka ochrona przed przenikaniem 

wilgoci, powietrza i hałasu. Konstrukcja uzyskała certyfikat odporności 

antywłamaniowej w klasie RC2.  

Moda na wielkoformatowe konstrukcje i duże przeszklenia sprawia, że przesuwne drzwi 

tarasowe muszą zapewniać doskonałe parametry termiczne, ale też coraz większą 

wytrzymałość i stabilność. Odpowiedzią na potrzeby rynku jest połączenie innowacyjnych 

okuć odstawno-przesuwnych Roto Patio Inowa z aluminiowymi profilami Ponzio. System 

został zaprojektowany tak, by zapewnić stabilność dużych konstrukcji, wysoką szczelność 

i odporność na wyważenie.  

System przesuwny Ponzio SL1700TT z przegrodą termiczną przeznaczony jest do produkcji 

konstrukcji zewnętrznych. Rozwiązanie pozwala na wykonanie drzwi tarasowych z jednym 

skrzydłem jezdnym i szkleniem stałym w ościeżnicy, a maksymalna waga skrzydła wynosić 

może 200 kg. 

Bezpieczeństwo RC2  

Odporność antywłamaniowa jest szczególnie ważnym aspektem w przypadku drzwi 

tarasowych. W drzwiach z okuciem Roto Patio Inowa wysoką ochronę antywyważeniową, 

zapewniają: aktywne punkty ryglujące, także w obszarze słupka środkowego, oraz klamka 

zamykana na klucz. Konstrukcja Ponzio SL1700TT pozytywnie przeszła testy w Instytucie 

Techniki Budowlanej i uzyskała certyfikat odporności antywłamaniowej w klasie RC2. 



 

Wysoka szczelność 

Innowacyjny mechanizm zamykania przesuwnych drzwi aluminiowych Ponzio zapewnia im 

wysoką szczelność. Skrzydło dosuwane jest w poprzek do profilu ościeżnicy, podczas 

przekręcenia klamki. Aktywne punkty ryglujące, w tym w obszarze słupka środkowego, 

wzmacniają siłę docisku. Izolacyjność dodatkowo zwiększa uszczelka na całym obwodzie 

skrzydła. Dzięki zastosowanej technologii system Ponzio SL1700TT uzyskał najwyższe 

parametry – przepuszczalność powietrza klasa 4 (DIN EN1026/12 207) i odporność  na 

zacinający deszcz klasa 9A (DIN EN 1027/12 208). 

 

Ochrona przed hałasem 

Doszczelniony system Ponzio SL1700TT wyróżnia także wysoka izolacyjność akustyczna. 

Rozwiązanie chroni przed hałasem i doskonale sprawdzi się w obiektach zlokalizowanych 

w pobliżu miejsc o dużym natężeniu dźwięku, np. przy ruchliwych ulicach, lotniskach czy 

szkołach. 

System aluminiowy Ponzio rozszerza ofertę profili dedykowanych okuciu Roto Patio Inowa, 

obejmującą już PVC i drewno. 
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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 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 Okna Dachowe.  Więcej informacji: 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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