Roto Azuro – panoramiczne okno dachowe

Azuro

Nieograniczone możliwości aranżacji poddasza

Zasada Roto: Więcej swobody. Więcej komfortu.

Kąpiel, śniadanie, a może odpoczynek na
kanapie pod gołym niebem? – można dać
się ponieść fantazji. Panoramiczne okno
dachowe Azuro może spełnić niejedno
marzenie.
Atelier na życzenie – taki wariant jest już
możliwy dzięki wprowadzeniu na rynek
wyjątkowego i jedynego w swoim rodzaju
okna panoramicznego Roto Azuro.
Unikalna konstrukcja okna o wymiarach
zewnętrznych 2,60 na 1,70 m umożliwia
odsunięcie trzech skrzydeł całkowicie
z pola widzenia tworząc nieograniczone
możliwości aranżacji poddasza.
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Roto Azuro – (*) pierwsze
i jedyne panoramiczne
okno dachowe o rozmiarze
2,60 x 1,70 m
Roto Azuro z markizą zewnętrzną

Wyłącznie w Roto – panoramiczne okno dachowe Azuro

Roto Azuro:
Najwyższy komfort i funkcjonalność

Przedstawiamy rewolucyjne,
panoramiczne okno dachowe
Azuro o rekordowym rozmiarze
2,60 x 1,70 m.
Synteza formy i funkcji - przy użyciu
jednego przycisku masywne
skrzydła okna przesuwają się na bok
i całkowicie znikają z pola widzenia.
Dzięki opatentowanej technice
„samonakładania”, skrzydła okienne
chowają się w specjalnym panelu
„nadachowym” umieszczonym na
zewnątrz. Opcjonalnie może on
pełnić funkcję baterii słonecznej
zasilającej napęd okna. Roto Azuro
sterowane jest zdalnie – za pomocą
przełącznika ściennego lub pilota.
W razie nagłego deszczu specjalny
czujnik zleci automatyczne
zamknięcie skrzydeł. Mycie okna
panoramicznego od zewnątrz
ułatwia funkcja „wyczepiania“
skrzydeł z dolnej prowadnicy.

Zaprojektowane z największą
starannością.

Zalety w skrócie:
mieszkanie z magią atelier

Drewniana ościeżnica w białym
lub dowolnie wybranym kolorze
RAL pozwala na swobodną
aranżację kolorystyczną poddasza.
Oblachowanie zewnętrzne Azuro
wykonane jest z najwyższej jakości
stali szlachetnej w kolorze tytancynku. Dodatkowo Roto Azuro
wyposażone jest w najlepszy
z możliwych pakiet szybowy –
bezpieczne szkło termoizolacyjne
z dodatkową izolacją akustyczną,
chroniącą przed hałasem.

Najwyższy komfort
Za pomocą jednego przycisku skrzydła przesuwają się na bok,
pozostawiając wolną i otwartą przestrzeń.

ogromna powierzchnia otwarcia
2,60 x 1,70 m
wygodna obsługa elektryczna
ze zdalnym sterowniem
opatentowana, oszczędzająca miejsce
technika „samonakładania” skrzydeł
łatwe czyszczenie
w standardzie czujnik deszczu
przedział zastosowania: 30º-65º
nachylenia dachu
markiza zewnętrzna i maskownica
wewnętrzna (dodatkowo)
opcjonalnie dostępne z szybą
niskoemisyjną, Uw=1,3 W/m2K

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 90% produkcji Roto

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

Gwarancja na okna dachowe Roto

