Okna wysokoosiowe 735 H/K

WDF 735 H/K

Unikalne rozwiązania funkcjonalne

Zasada Roto: Więcej swobody. Więcej komfortu.

Więcej światła i wyjątkowa atmosfera
w pomieszczeniu.
Okna dachowe nadają wyjątkowy charakter
wnętrzom oraz znacząco podnoszą jakość
życia na poddaszu.
Okna wysokoosiowe Roto łączą w sobie
nowoczesną stylistykę i najwyższą jakość
wykonania z unikalną funkcjonalnością,
bezpieczeństwem i niezawodnością.
Jakość bez kompromisów, która ułatwia
i uprzyjemnia każdy dzień – tego możecie
Państwo oczekiwać od okien dachowych
Roto.

Okna wysokoosiowe wykorzystują wieloletnie doświadczenie
Roto, światowego lidera w dziedzinie okuć. Zastosowano w nich
wiele innowacyjnych i opatentowanych rozwiązań, których nie
znajdziecie Państwo u żadnego
innego producenta.

Tylko w Roto:
Unikalne rozwiązania funkcjonalne

Unikalne rozwiązanie
funkcjonalne
- oś obrotu w ¾ wysokości
okna
Wyjątkowość okien
wysokoosiowych to
swobodny dostęp do okna

Wygodna
i bezpieczna pozycja do
mycia

3 punkty ryglowania
Okucia światowego lidera – szczelność
i bezpieczeństwo gwarantowane

Więcej swobody

Więcej komfortu

Projektując nasze rozwiązania zawsze myślimy o Państwa bezpieczeństwie. Wysokoosiowe okno dachowe Roto jest tego przykładem - to
jedyne na rynku rozwiązanie,
posiadające oś obrotu skrzydła
wyniesioną ponad połać dachu
w ¾ swojej wysokości.

Stawiamy na prostotę i wygodę
w obsłudze naszych produktów.
Dlatego wszystkie funkcje okna
wysokoosiowego można sterować
za pomocą jednej klamki. Jak
zawsze w Roto, klamka jest umieszczona na przyjaznej dla użytkownika
wysokości, u dołu skrzydła.
Jednym ruchem ręki mogą Państwo
otworzyć i zamknąć okno oraz
ustawić szczelinę wentylacyjną.
Okno posiada wygodną i bezpieczną pozycję do mycia, samoczynnie
blokowaną własnym ciężarem.
Ryglowanie w 3 punktach zapewnia bezpieczne zamknięcie okna
i niezawodną szczelność.

Opatentowany system otwierania
sprawia, że skrzydło podczas obrotu
„nie wchodzi” do pomieszczenia.
Dzięki temu nie trzeba się schylać,
nie trzeba uważać na głowę wystarczy stać i cieszyć się pięknym widokiem.

Komfort użytkowania
Klamka Roto – sterowanie wszystkimi
funkcjami okna

Oszczędność energii
Blok termoizolacyjny WD – poprawa
parametrów izolacyjnych

Szyby w oknach dachowych Roto:
Oszczędność energii i bezpieczeństwo

Rozważając zakup okna bierzemy
pod uwagę zwykle jakość wykonania i komfort obsługi. Z naszego
doświadczenia wynika, że nie mniej
istotny jest właściwy dobór szklenia.
W trakcie zimy odpowiednia szyba
zatrzymuje chłód na zewnątrz,
pozostawiając ciepło w środku
pomieszszczenia. Pomaga to
w efektywnym oszczędzaniu
energii. Dodatkowo latem chroni
ona pomieszczenia na poddaszu
przed przegrzewaniem. Termoizolacyjne szyby Roto oferowane
w standardzie gwarantują doskonałe parametry w tym zakresie.
Właściwie dobrana szyba może zabezpieczać poddasze przed włamaniem. Może również stanowić
skuteczną ochronę prywatności.

Indywidualna kombinacja
Montaż pojedynczy lub ...

Bezpieczeństwo i komfort życia na
poddaszu – gwarantowane dzięki
opcjonalnym typom szklenia Roto.
Roto w swoich oknach dachowych
daje do wyboru 3 rodzaje szklenia.
Seryjnie montowane jest szkło termoizolacyjne hartowane. Opcjonalnie dostępne są szyby bezpieczne
i ornamentowe.
Roto blueLine - komfort
w standardzie
seryjnie montowana szyba
w oknach wysokoosiowych
szkło termoizolacyjne: oszczędność
energii zimą i ochrona przed
upałem latem
szkło hartowane: zabezpieczenie
przed zranieniem, wytrzymałe
na gradobicie

połączenia wielokrotne – podwójne,
potrójne … poczwórne …

Szklenie
Roto dla okien wysokoosiowych
oferuje 3 warianty szklenia, które
można dostosować do Państwa
oczekiwań:

Roto blueLine
2-szybowy pakiet
energooszczędny: od zewnątrz
szkło hartowane

Roto Funktional
2-szybowy pakiet
energooszczędny: od wewnątrz
szyba klejona z podwyższoną
ochroną przed hałasem

Roto Ornament
2-szybowy pakiet
energooszczędny: od zewnątrz
szkło hartowane, od wewnątrz
szkło nieprzejrzyste z ochroną
prywatności

... okien wysokoosiowych - dają
nieograniczone możliwości.

Rozmiar, wyposażenie, dodatki:
Możliwość wyboru

PVC
Trwałość i estetyka na długie lata. Idealne
rozwiązanie do pomieszczeń typu: łazienka,
kuchnia. Opcjonalnie klamka zamykana na
kluczyk.

Drewno
Ciepło naturalnego materiału. Trzy warstwy
ochronne: impregnat, grunt i ekologiczny
lakier wodny.
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Elastyczność systemu Roto:
19 dostępnych rozmiarów
możliwość połączeń wielokrotnych
w różnych konfiguracjach
materiał: drewno lub PVC
akcesoria zewnętrzne: rolety
bądź markizy
akcesoria wewnętrzne: rolety,
żaluzje lub rolety plisowane
obsługa manualna lub zdalne
sterowanie

szerokość

6/14

7/14

9/14

11/14

1600

Wysokoosiowe okna dachowe Roto
oferują szeroki wybór akcesoriów
i wyposażenia dodatkowego. Daje
to możliwość indywidualnego doboru rozwiązań do Państwa potrzeb
oraz idealnego dopasowania
do projektowanego wnętrza.

Tabela rozmiarów

wysokość

Więcej różnorodności.
Więcej indywidualności.
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Rolety zewnętrzne
Optymalna ochrona przed słońcem, także
przy otwartym oknie. Niezawodny mechanizm i unikalne wzornictwo.

Akcesoria wewnętrzne
Prosty i szybki montaż rolet, żaluzji
i rolet plisowanych. Opcjonalnie
dostępne ze zdalnym sterowaniem.
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Roto Frank
Okna Dachowe Sp. z o.o.

10 wyznaczników gwarancji
jakości Roto.

ul. Lubelska 104
21-100 Lubartów
tel. 81 855 05 22-25
fax 81 855 05 28
biuro.pl@roto-frank.com
www.roto.pl

Markowe produkty Roto oferują
swoim klientom najwyższą jakość
niemieckiej technologii. Nasze
okna dachowe, systemy solarne
i akcesoria produkowane są z najlepszych materiałów, dzięki czemu
na długie lata zapewniają bezawaryjne użytkowanie i estetyczny wygląd. Zawdzięczamy to surowym

normom w procesie produkcyjnym i wnikliwej kontroli jakości
już gotowych produktów. Sprzedaż i montaż markowych produktów Roto powierzamy wyłącznie
profesjonalistom, zgodnie z zasadą:
„Profesjonalny Producent, Profesjonalny Dystrybutor, Profesjonalny
Dekarz”.

15 lat Gwarancji*
Surowce o najwyższej jakości

Bezpieczeństwo
Zabezpieczenie przed włamaniem
dzięki okuciom światowego lidera

„Made in Germany”**
Produkty zaawansowane technologicznie
Profesjonalny Producent, Profesjonalny
Dystrybutor, Profesjonalny Dekarz
Zawsze w najlepszych rękach
Trwałość na długie lata
Wnikliwa kontrola jakości
Komfort gwarantowany
Wygodna i prosta obsługa

Innowacyjność
Unikalne rozwiązania funkcjonalne
Szybki i prosty montaż
Fabryczne przygotowanie do montażu
Ochrona środowiska
Okna z PVC podlegają procesowi recyclingu
Okna z drewna posiadają Certyfikat FSC
Międzynarodowy koncern
Ponad 3800 pracowników Roto w 31 krajach na całym świecie

lat
gwarancji*

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Numer Infolinii Roto:
0801 011 470*
* (0,24 PLN/min.)

www.roto.pl

* na
* na
* na

szyby hartowane
okucia
profile z PVC

* 15-letnia gwarancja na szkło hartowane,
okucia i profile z PVC
** dotyczy 85% produkcji Roto

szczegółowe warunki gwarancji są dostępne na stronie www.roto.pl

Gwarancja na okna dachowe Roto

