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Roto Patio Inowa z tytułem Innowacyjne Rozwiązanie Branży Stolarki 

System okuć przesuwnych Roto Patio Inowa do bardzo szczelnych drzwi 

tarasowych został laureatem V edycji programu IRBS 2020. Kapituła wyróżniła 

połączenie intuicyjnej obsługi drzwi z wysoką izolacyjnością termiczną i akustyczną 

oraz ochroną antywyważeniową. 

Roto Patio Inowa, nowatorski system okuć do drzwi tarasowych przesuwnych z profili PVC, 

drewna i aluminium to nowa alternatywa wśród rozwiązań przesuwnych. Drzwi okuciem Roto 

Patio Inowa wyróżnia lekki, innowacyjny ruch odstawno-przesuwny: skrzydło przy zamykaniu 

jest dociskane do profilu ościeżnicy. Uszczelka i punkty ryglujące umieszczone na całym 

obwodzie, gwarantują dużą siłę docisku i w efekcie bardzo wysoką szczelność termiczną i 

akustyczną. 

„Tytuł IRBS jest dla nas kolejnym wyróżnieniem i zachętą do intensywnych działań na rzecz 

dostarczania innowacyjnych rozwiązań okuciowych, spełniających wymagania nowoczesnej 

architektury” – mówi Barbara Ahlers, prezes Roto Frank Okucia Budowlane. „System Roto 

Patio Inowa zaprojektowaliśmy z myślą o potrzebach budownictwa mieszkaniowego i 

obiektach użyteczności publicznej, gdzie łatwa obsługa i niezawodność należą do najbardziej 

pożądanych cech. Innowacyjna technologia gwarantuje ciszę i ciepło, zwiększając 

jednocześnie energooszczędność budynków”. 

Roto Patio Inowa cechuje wysoka odporność na wiatr i zacinający deszcz. Konstrukcja 

pomyślnie przeszła testy huraganowe w USA i tajfunowe w Azji. Rozwiązanie znajduje 

zastosowanie w obiektach narażonych na duży napór wiatru, np. na terenach nadmorskich 

czy wysokich kondygnacjach w apartamentowcach. Ze względu doskonałą ochronę przed 

hałasem sprawdza się w budynkach zlokalizowanych w pobliżu ruchliwych ulic, lotnisk czy 

szkół.  

„Przy tworzeniu Roto Patio Inowa uwzględniliśmy ważny aspekt codziennego życia jakim jest 

bezpieczeństwo. Solidna konstrukcja, punkty ryglujące w obszarze słupka środkowego 

i klamka zamykaną na klucz zapewniają ochronę przed wyważeniem w klasie RC2. 

Producenci stolarki mogą też indywidualnie dopasować stopień zabezpieczeń 

antywyważeniowych” – dodaje Barbara Ahlers. 

Jednocześnie obsługa systemu Roto Patio Inowa jest bardzo prosta niewymagająca wysiłku. 

Mechanizm lekkojezdnych rolek oraz intuicyjne ułożenie klamki to ułatwienia, dostosowane 

do możliwości dzieci czy osób starszych.  



 

Tytuł Innowacyjnego Rozwiązania Branży Stolarki 2020 to kolejne z rzędu wyróżnienie dla 

produktów Roto. W ubiegłym roku nagrodę zdobyło okno z funkcją Roto TiltSafe, 

zabezpieczającą przed wyważeniem nawet uchylone okno. Ideą programu IRBS jest 

upowszechnianie nowatorskich, wyjątkowych i przyszłościowych rozwiązań w branży stolarki 

budowlanej, dostępnych na terenie Unii Europejskiej.  

Rozstrzygnięcie V edycji programu i wręczenie nagród miało miejsce podczas uroczystej gali 

Konwentu Stolarki organizowanego przez Stolarka VIP na Zamku w Gniewie w dniach 27-28 

lutego 2020 r. 
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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 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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