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Roto Patio Inowa – innowacyjny system przesuwny teraz także do profili Rehau  

 

Roto Patio Inowa – okucie do odstawno-przesuwnych drzwi tarasowych zostało 

wybrane do nowego systemu profili PVC Rehau Synego Slide. Połączenie 

wykorzystuje najmocniejsze atuty rozwiązania, takie jak duża szczelność, 

bezpieczeństwo oraz lekka obsługa. Nowoczesny design: ukrycie technologii okuć w 

wąskich profilach i drobnych elementów ryglujących za osłonkami, jest dodatkowym 

atutem. 

 

Innowacyjny system przesuwny Roto Patio Inowa został doceniony przez kolejnego 

producenta profili PVC – firmę Rehau. Od stycznia 2021 roku dostępny jest z profilami PVC 

Synego Slide. Połączenie Roto Inowa i Rehau tworzy duży potencjał rynkowy dla konstrukcji, 

które przy głębokości zabudowy 80 mm mogą osiągać maksymalną szerokość 4 m i wysokość 

2,6 m. 

 

System okuć Roto Patio Inowa okazał się brakującym ogniwem wśród dostępnych na rynku 

rozwiązań przesuwnych. Wyróżnia go specjalny ruch skrzydła, który podczas zamykania 

dociska je w poprzek do profilu ościeżnicy. Uszczelki na całym obwodzie oraz aktywne punkty 

ryglowania, w tym na słupku, gwarantują wysoki poziom szczelności nawet w ekstremalnych 

warunkach atmosferycznych. Mocną stroną, docenianą przez użytkowników jest prosta i lekka 

obsługa oraz atrakcyjny nowoczesny wygląd. 

 

Konstrukcja okuć Roto Patio Inowa umożliwia ich schowanie w smukłych profilach. Po 

zamknięciu skrzydła elementy ukryte w profilu Rehau są całkowicie niewidoczne od zewnątrz. 

Również w pozycji otwartej drzwi zachowują w pełni harmonijny wygląd, dzięki filigranowym 

elementom ryglującym na słupku z osłonkami. Dodatkowo, elementy okucia nie wystają w 

obszarze przejścia – co zwiększa bezpieczeństwo i podkreśla design. 
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Opisy pod zdjęciami: 

 

Inteligentne rozwiązania systemu Roto Patio Inowa przekonały kolejnego czołowego 

producenta profili z PVC. Okucia zostały zastosowane w nowym systemie odstawno-

przesuwnym Synego Slide firmy Rehau.  

Zdjęcie: Rehau / Roto Synego_Slide.jpg 

 

 

Roto Patio Inowa wyróżnia duża szczelność, łatwa i lekka obsługa oraz nowoczesne 

wzornictwo - dzięki niewidocznej technologii ukrytej w profilu systemu przesuwnego. Zdjęcie 

prezentuje element ryglujący na słupku 

Zdjęcie: Element ryglujący na słupku.jpg 

 

 

Drobne elementy ryglujące na słupku z osłonkami sprawiają, że nawet przy otwartym skrzydle 

przesuwnym zachowana jest wizualna harmonia i jednolita estetyka całego systemu.  

Zdjęcie: Roto Patio Inowa elementy ryglujące z osłonkami.jpg 

 



 

 

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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