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2 Roto Designo

Vannak véletlenek, de nem a Roto-nál!

75év
tapasztalat

A Roto-t 75 éve alapították, 
és a folyamatos fejlesztésnek 
köszönhetően 1 500 
bejegyzett szabadalommal 
rendelkezik – ez nem véletlen.

Roto megoldások 500 millió 
tetőtéri-, és homlokzati 
nyílászáróban vannak, szerte 
a világon – ez nem véletlen.

A „made in Germany“ 
minőség legjobb bizonyítéka 
a „2010. év legjobb gyára” 
kitüntetés – ez nem véletlen.



 

Designo – a tetőtéri ablakok új generációja

Ne bízza a véletlenre! Legyen otthona különleges!

Azt kívánjuk, hogy az otthona szép legyen!
 A Roto Designo tetőtéri ablakok külső lemezei igényes antracit-metál színben  

 pompáznak.

Azt kívánjuk, hogy a tető szép legyen!
 A Roto Designo ablakok teljesen új külső formát kaptak, melyek harmonikusan 

 illeszkednek a tetőbe.

Azt kívánjuk, hogy az otthona energiatakarékos legyen!
 Ezért kínálunk minden ablakhoz gyárilag előszerelt Hőszigetelő Csomagot,  

 mely 15%-al is javíthatja a hőszigetelő képességet.

Azt kívánjuk, hogy az otthona biztonságos legyen!
 Minden Roto Designo ablak kívül biztonsági üveggel van szerelve, és legalább  

 3-ponton záró vasalattal rendelkezik.

Azt kívánjuk, hogy az otthona kényelmes legyen!
 Minden Designo ablak kilincse a tok aljára van szerelve, így kényelmesen 

 használható. Minden funkció egy kézzel, egyetlen mozdulattal elérhető.

Azt kívánjuk, hogy az otthona tartós legyen!
 Minden Designo ablakra 15 év garanciát adunk*. 

* részletes információk az árlistában és a weboldalon: www.roto.hu
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Különleges megoldások az esztétikus otthonhoz

A Designo modern megjelenést és igényes illeszkedést garantál 
minden tetőbe.

Ablak igény szerint. A Designo sorozat 3 különböző nyitásmódot 
kínál.

Az üvegezéseknek és a Hőszigetelő Csomagnak köszönhetően 
minden Designo ablak kiemelkedő hőszigeteléssel rendelkezik.
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„Olyan ablak kell, amely mind 

műszakilag, mind megjelenésében 

kiemelkedő…”

Pontosan ilyen lett az új Roto Designo.

Az új generációs „Designo“ ablak 

ötlete megvalósult. Az esztétikus 

külső mellett a 75 éves tapasztalat és 

modern gyártástechnológia továbbra 

is garantálja a „made in Germany“ 

minőséget. 

Egy ötlet megvalósul
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Designo R8 – felnyíló ablak
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A teljesség igényével

A kétféle módon nyitható Roto R8 

típus ablakszárnya egyik nyitásmód 

esetén sem nyílik be a tetőtérbe. 

A felnyíló nyitásmód tökéletesen 

zavartalan kilátást biztosít, mivel a 

szárny az ablak felső síkjában nyílik.

Minden funkció egy kézben

Az ablak aljára szerelt kilinccsel az 

össszes funkció egyszerűen elér-

hető. Nyitás, résszellőztetés vagy 

tisztítás egyetlen mozdulattal – a 

vasalatgyártásban világelső Roto 

számára ennek megoldása nem 

jelent problémát. A belső ragasztott 

biztonsági üveg háztartási balese-

tek esetén véd a sérülés ellen.

Modern forma

A Roto Designo R8 egyértelműen a 

prémium kategóriába tartozik.  

A teljesen megújult külső forma és 

az igényes antracit-metál felületke-

zelés tökéletes illeszkedést biztosít 

a tetőbe. Az ablak kizárólag gyárilag 

előszerelt Hőszigetelő Csomaggal 

kerül forgalomba, így garantálva a 

kiemelkedő hőszigetelési értékeket. 

Bajnok a hőszigetelésben

A Roto eddigi alapelve „több szabad 

tér, több komfort" kibővült.

Az energiatakarékosság, a vesztesé-

gek minimalizálása szintén alapvető 

szemponttá vált. A Designo R8 

ablak kiemelkedő hőszigetelési ké-

pességét a tetőtéri ablakok újraér-

telmezésének köszönheti.

A műanyag kivitel esetén az 

üvegszálerősített profilok kevesebb 

acélmerevítést igényelnek, így csök-

ken a lehűlő felület.

Az ablak az eddigiekhez képest mé-

lyebben ül a tetőbe és kérésre  

3 rétegű üvegezéssel rendelkezik.

Designo R8 – felnyíló ablak
A teljesség igényével

Új forma, új színvilág és tetőbe süllyesztett 
beépítés.

A Hőszigetelő Csomag és a belső fóliacsat-
lakozás alaptartozék. Mindkettő gyárilag 
előszerelve!

1*
Roto Designo R8 NE - a felnyíló ablakok 

között a világon az első az Uw-érték* 

tekintében.

*gyárilag előszerelt Hőszigetelő Csomaggal



 
Designo R8 – felnyíló ablak
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Designo R8 – felnyíló ablak
Üvegezések

BlueLine üvegezések

A Designo ablakok továbbfejlesztett 

üvegezésekkel rendelkeznek. 

Az új üvegezések tovább csökken-

tik a fűtési költségeket, így óvják a 

környezetet is.

Roto blueLine NE Plus (R89A)
3-rétegű edzett biztonsági üveg, hő- és 
fényvédő-, kívül Aquaclear-bevonattal, 
az üvegtáblák között kriptongáz töltés-
sel. Hangszigetelési osztály SSK 3
Üveg Ug értéke=0,56 W/m2K

Roto Ornament (R84)
2-rétegű edzett biztonsági üveg hő-, és 
fényvédő bevonattal és betekintés elleni 
védelemmel.
Üveg Ug  értéke =1,0 W/m2K

Roto acusticLine NE (R86E)
3-rétegű edzett biztonsági üveg, hő- és 
fényvédő-, kívül Aquaclear-bevonattal, 
az üvegtáblák között kriptongáz töltés-
sel. Hangszigetelési osztály SSK 4
Üveg Ug értéke =0,7 W/m2K

Roto blueLine (R85)
2-rétegű edzett biztonsági 
üveg hő-, és fényvédő  
bevonattal. 
Üveg Ug értéke: 1,0 W/m2K

Roto blueLine Plus 
(R88A)
2-rétegű edzett biztonsá-
gi üveg hő-, és fényvédő 
bevonattal, külső üvegfelü-
leten kiegészítő Aquaclear-
bevonattal. Hangszigetelési 
osztály SSK 3
Üveg Ug értéke: 1,0 W/m2K

 

Standard üvegezések

Uw -Wert

0,84
W/m2K



Designo R6 RotoTronic
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Designo R6 RotoTronic motoros billenő ablak
Kényelem gombnyomásra

A tetőtér hatékony, több irányból 

történő megvilágításához érdemes 

a tetőtéri ablakokat a szokásosnál 

magasabbra is beépíteni. A nehezen 

elérhető ablakok használatához kínál 

tökéletes megoldást a távvezérléssel 

ellátott Designo R6 RotoTronic. Az 

ablak kialakítása, profilja tökéletesen 

megegyezik a Designo R8 típussal, 

így esztétikusan kombinálható.

A RotoTronic E falra szerelt kap-

csolóval, a RotoTronic EF rádiós 

távvezérlővel irányítható (külön 

rendelhető).

Mindkét kivitel „plug and play” 

rendszerű, mely villámgyors csat-

lakozást garantál egy külső (pl. 

redőny) és egy belső (elektromos ár-

nyékoló) kiegészítő felszereléséhez.

Az esőérzékelő kedvezőtlen időjárás 

esetén automatikusan becsukja az 

ablakot. Kérésre levegő minőség 

mérő (CO2) is csatlakoztatható a 

rendszerhez, mely kedvezőtlen érték 

esetén kiszellőzteti a tetőteret.

Kényelmes
Távirányító 
rádiós vezérléssel 

Weltweit die Nummer 1 
im UW-Wert bei Klapp-Schwing-
fenstern: Roto Designo R8 NE 
mit UW-Wert 0,84 W/m²K

Roto – az első aki gyárilag 
előszereli a Hőszigetelő 
Csomagot



Designo R7 speciálisan billenő ablak

Designo R7 speciálisan billenő ablak
Ideális megoldás

Könnyű és bizton-
ságos takarítás 
tisztító állásban

Zavartalan 
kilátás  
magas billenési 
pont

Ideális megoldás

A speciálisan billenő Roto tetőtéri 

ablaknál a hagyományoshoz képest 

a billenési pontot jóval magasabban 

alakították ki. A jelentős többletma-

gasság óriási előnyt biztosít: kényel-

mes hozzáférést az ablakhoz.

A zavartalan kilátás garantált

A magas billenési pontnak köszön-

hetően az átlagnál magasabbak 

is kényelmesen használhatják az 

ablakot. Az ablakszárny nyitott ál-

lapotban sem nyílik be a tetőtérbe, 

így az ablak szúnyogháló felszere-

lése esetén is teljes terjedelemben 

nyitható.

10 Roto Designo

Biztonságos 
használat
kényelmes
hozzáférés WD

A Hőszigetelő csomag akár 
15%-al is javítja az ablak 
hőszigetelő képességét!

Hőszigetelő csomag
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Designo R7 speciálisan billenő ablak
Üvegezések

 

Standard üvegezések
A Designo R7 típus 3 különböző 

üveggel rendelhető:

Roto blueLine (R75)
2-rétegű edzett biztonsági üveg 
hő-, és fényvédő bevonattal. 
Üveg Ug értéke: 1,1 W/m2K

Roto blueLine Plus (R78A)
2-rétegű biztonsági edzett üveg 
hő-, és fényvédő bevonattal, külső 
üvegfelületen kiegészítő Aquaclear-
bevonattal. Hangszigetelési osztály 
SSK 3
Üveg Ug értéke: 1,1 W/m2K

Roto Ornament (R74)
2-rétegű edzett biztonsági üveg
hő-, és fényvédő bevonattal és 
betekintés elleni védelemmel.
Üveg Ug értéke =1,1 W/m2K

1,1 W/m2K 

blueLine

Üvegezés 
hőátbocsátási 
értéke (Ug)



Designo R4 és R4 RotoTronic
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Designo R4 billenő ablak és Designo R4 RotoTronic 
motoros billenő ablak

Designo R4
  
A Roto R4 típusú tetőtéri ablaka 

középen billenő ablakszárnnyal 

rendelkezik. A kényelmes kezelés 

érdekében az ablak alsó kilincskeze-

léssel és résszellőzővel van ellátva.

Minőségi alapanyagok

A Németországban gyártott, több 

légkamrás műanyag Roto tetőtéri 

ablakok minimális karbantartást 

igényelnek.

Beépítésük különösen magas 

páratartalmú helyiségek esetén 

ajánlott. A fa tetőtéri ablakok 

rétegragasztott, válogatott északi 

fenyőből készülnek, alapimpregnál-

va és kétrétegű lakkal véglegesen 

felületkezelve.

Standard üvegezések

A Designo R4 típus 2 különböző 

üveggel rendelhető:

Designo R4 RotoTronic

A tetőtér hatékony, több irányból 

történő megvilágításához érdemes 

a tetőtéri ablakokat a szokásosnál 

magasabbra is beépíteni. A nehezen 

elérhető ablakok használatához kínál 

tökéletes megoldást a távvezérléssel 

ellátott RotoTronic. A falikapcsoló vagy 

a külön rendelhető rádiós távvezérlő 

segítségével minden funkció ké-

nyelmesen működtethető. Ideálisan 

kombinálható a Roto R7 speciálisan 

billenő típussal, mivel az ablakok külső 

és belső optikai megjelenése tökélete-

sen azonos.

Roto blueLine (R45)
2-rétegű edzett biztonsá-
gi üveg hő-, és fényvédő 
bevonattal 
Üveg Ug értéke: 1,1 W/m2K

Roto blueLine Plus 
(R48A)
2-rétegű edzett biztonsá-
gi üveg hő-, és fényvédő 
bevonattal, külső üvegfelü-
leten kiegészítő Aquaclear-
bevonattal. Hangszigetelési 
osztály SSK 3
Üveg Ug értéke: 1,1 W/m2K



Designo – a tetőtéri ablakok új generációja

Roto Designo – jobb hőszigetelés felár nélkül

A Hőszigetelő Csomag és a belső

fóliacsatlakozás* alaptartozék!

A Roto Designo ablak kérésre gyárilag

előszerelt Hőszigető Csomaggal

készül, mely akár 15%-al is javíthatja

az ablak hőszigetelő képességét.

A megoldásnak köszönhetően

megszűnik a hőhidak kialakulásának

veszélye és a páralecsapódás szinte

teljesen elkerülhető. Az előszerelt

belső párazáró fóliacsatlakozásnak

köszönhetően egyszerűvé válik

a belső légzárás kialakítása.
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MDA – hőszigetelt vízzáró 
csatlakozás

A tökéletes megoldás EPS hőszige-

telő anyagból készült kerettel. A víz-  

és szélzárás mellett extra hőszigete-

lést garantál, így az ablak U értéke 

további 0,1 W/m2K-el javul.

ASA - Fóliagallér

Felújításoknál a Vízzáró

Csatlakozás helyett Fóliagallér

használata javasolt, mellyel az

elõbbi megoldáshoz hasonló ered-

ményt lehet elérni.

AAS – vízzáró csatlakozás

A szabadalommal védett megoldás

tökéletes zárást biztosít a csapadék-

kal és a széllel szemben.

A csomag 2 oldalsó profilt, 4 önta-

padó sarokelemet és 1 tekercs

speciális ragasztószalagot tartal-

maz. A tökéletes zárás az ablak

körüli lécezés visszabontása nélkül

is garantált.

Külső csatlakozások – 3 különböző megoldás a tökéletes 
védelemért

Weltweit die Nummer 1 
im UW-Wert bei Klapp-Schwing-
fenstern: Roto Designo R8 NE 
mit UW-Wert 0,84 W/m²K

Roto – az első,
aki gyárilag előszereli
a Hőszigetelő Csomagot

* kivéve R4 H non WD

AAS – megfelel a Német Tetőfedők Szövet-
ségének szigorú előírásának.

A képen R4/R7 ablak látható



14 Roto Designo

Speciális ablakok

Térdfal ablak
WFA R1 H/K
Nagyobb szabadság, nagyobb komfort

Az egyedi igények megvalósítása érdekében a Roto 

tetőtéri ablakok kiválóan kombinálhatók térdfal ablakok-

kal. Jelentősen javul a kilátás és megnövekszik

a beáradó fény mennyisége is. A termék négyféle szé-

lességben, kétféle magasságban és nyolc különböző

méretben rendelhető.

A hatékony vízelvezetés érdekében az ablakok speciális 

burkolókerettel rendelkeznek. A beépített ereszcsatorná-

nak köszönhetően a víz nem folyik a térdfal ablakra.

Tetőkibúvó
WDA R3 H/K
Teljes értékű megoldás lakótérbe

A Roto WDA R3 oldalra nyíló tetőkibúvója készülhet

kiváló minőségű rétegragasztott és véglegesen

felületkezelt fából, vagy több légkamrás műanyag

profilból egyaránt. Gyárilag edzett üveggel van szerelve,

a Hőszigetelő Csomag opcionálisan

rendelhető. A WDA R35 kombinálható a Roto R4

és R7 típussal, mivel az ablakok külső és belső

optikai megjelenése tökéletesen azonos.

Roto blueLine Plus (R18A)
2-rétegű edzett biztonsági üveg hő-, 
és fényvédő bevonattal, külső üvegfelületen 
kiegészítő Aquaclear-bevonattal. 
Hangszigetelési osztály SSK 3
Üveg Ug értéke: 1,0 W/m2K

Ablak 

hőátbocsátási 

értéke (Uw)

1,3 W/m2K 1,1 W/m2K 

blueLine

Üvegezés 
hőátbocsátási 
értéke (Ug)
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Füstelvezető ablak
WRA R5 H/K
A jövőre gondolva
Az EN 12101-2 előírás alapvetően megváltoztatta a 

füstelvezetéssel kapcsolatos követelményeket. 

A Roto WRA 58A típusú ablaka minden szempontból 

megfelel a szigorú követelményeknek. Az ablakszárny 

nem középen, hanem alul csatlakozik a tokhoz, a nyitás-

ról egy speciális elektromos láncos motor gondoskodik.

Az ablak teljes terjedelmében kinyílik, így maximális 

kürtőhatás érhető el.

A speciális üvegezés – belül ragasztott biztonsági üveg-

gel – és a gyárilag előszerelt Hőszigetelő Csomag teszi

teljessé a komfortot. A mindennapos szellőztetés ér-

dekében az ablak távvezérléssel fokozatmentesen

nyitható.

Maximális komfort
A Roto WSA R8 csúcsminőségű felnyíló ablaka

2 db gázrugóval van ellátva. Ennek köszönhetően

a nagy ablakszárny pillanatok alatt, könnyen nyitható.

A szabad magasság eléri a 1,2 métert.

Felnyíló tetőkibúvó
WSA R8 H/K

Hatékony
füstelvezetés
az alsó tengely
körüli nyitásmódnak
köszönhetően
kürtőhatás jön létre

Ablak 

hőátbocsátási 

értéke (Uw)

1,2 W/m2K 1,0 W/m2K 

blueLine

Üvegezés 
hőátbocsátási 
értéke (Ug)
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Külső kiegészítők Roto Designo ablakokhoz
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Még több komfort:
Roto Designo kiegészítők

ZRO E elektromos redőny
Lapos tokjával az elektromos 

redőny harmonikusan illeszkedik 

a tetőtéri ablakokhoz. A külső és 

belső lamellákat egy hordozószövet 

választja el egymástól, ami garantál-

ja a maximális hővédelmet.

Sokoldalú védelem
A hőszabályozás mellett a redőny

tökéletes védelmet nyújt a külső

környezet negatív hatásai, a zajok,

jégeső és betörés ellen is.

ZRO EF / SF elektromos redőny
távirányítóval / szolármodullal
A redőny 230V motorja nagyfokú

terhelhetőséget garantál. Igény

szerint a falikapcsoló helyett rádiós

vezérlés is rendelkezésre áll.

Utólagos beépítés esetén tökéletes

megoldás a szolármodullal

szerelt kivitel, hiszen a redőny

működéséhez áram nem szükséges.

Roto levegőminőség mérő
Az innovatív kiegészítő hatékonyan 

gondoskodik a friss levegőről. 

Rossz minőségű, használt levegő 

esetén automatikusan kinyitja a 

motoros ablakot és szellőztet.

A következő értékeket méri  

folyamatosan: hőmérséklet, CO2-

koncentráció és páratartalom.

Könnyedén csatlakoztatható a 

RotoTronic motoros ablakhoz. 



Külső és belső kiegészítők Roto Designo ablakokhoz
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Még több komfort:
Külső hővédelem és belső árnyékolás

ZFA harmonika roló 

Akár két különböző anyag is 

kombinálható (DUO kivitel). A sín 

lehetővé teszi a roló tetszőleges 

magasságban való rögzítését. Felár 

ellenében elektromos kivitelben. 

(Kivétel: Duo) 

ZRV fényzáró belső roló 

A teljes sötétség eléréséhez. 

A sín lehetővé teszi a roló 

tetszőleges magasságban való 

rögzítését.

Felár ellenében elektromos 

kivitelben.

ZMA E elektromos hővédő roló

Lapos tokjával az elektromos

hővédő roló harmonikusan illesz-

kedik a tetőtéri ablakokhoz. A roló 

szövete a fény egy részét átengedi, 

így lehúzott állapotban sincsen 

teljes sötétség a szobában.

ZAR manuális hővédő roló

A tetőtér, különösen a nyári hóna-

pokban, könnyen felforrósodhat.  

A Roto manuális külső hővédő roló 

sűrű szövésű, üvegszállal erősített 

anyaga hatékonyan véd a túlzott 

hőhatás ellen. 

A roló még azelőtt kiszűri a napsu-

garakat, hogy azok az üvegfelületet 

felmelegítenék.

E-290

E-288

D-268

E-292

E-285

E-280

E-293

E-291

Rendelhető színek: E, D.

a roló hátoldala fehér színű 
fényzáró bevonattal van ellátva
2-féle anyag, 26 szín

sínek fehér vagy alu színben

Rendelhető színek: A, B, D, E, F.

6-féle anyag és 36 szín,
fényzáró vagy fényáteresztő  
anyagok

A-620

B-700 B-703

B-581

B-467 B-575 B-583

B-632

B-840

Az anyag színe:

E-295
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Roto Designo – méretek és burkolókeretek

Ablak borítólemezének és burkolókeretének színválasztéka

Antracit-metál, alumínium (alapszín) Titáncink 
(felár ablakra: 20%, burkolókeretre: 100%)

Réz 
(felár ablakra: 20%, burkolókeretre: 100%)

Tetszőleges RALszínű alumínium
lemez 
(felár ablakra: 25%, burkolókeretre: 100%)

Figyelem: Bizonyos üvegezések a súlyuknál fogva nem alkalmazhatók minden méretben.

WDF R8 Designo H/K – felnyíló (kétfunkciós) ablak

WDT R6 Designo H/K – RotoTronic motoros billenő ablak

WDF R7 Designo H/K – speciálisan billenő ablak

WDF R4 Designo H/K – billenő ablak

WDT R4 Designo H/K – RotoTronic motoros billenő ablak

WRA R5 Designo H/K – füstelvezető ablak

WDA R3 Designo H/K – oldalra nyíló tetőkibúvó

WSA R8 Designo H/K – felnyíló tetőkibúvó

mm

7
8
0

9
8
0

1
1
8
0

1
4
0
0

1
6
0
0

1
8
0
0

M
ag

as
sá

g

540 650 740 940 1140 1340

WDF
R4 H/K
WDF 

R7 H/K
WDT 

R4/R6 H/K
WDF 

R8 H/K

WDF
R4 H/K
WDF 

R7 H/K
WDT 

R4/R6 H/K
WDF 

R8 H/K
WDA

R3 H/K

WDF 
R4 H/K
WDF 

R7 H/K
WDT 

R4/R6 H/K
WDF 

R8 H/K
WDA R3 

H/K

WDT R6 H/K

WDA R3 H
WDT R6 H/K

WDT R6 H/K

WDF R8 H/K

WDF
R4 H/K
WDF 

R7 H/K
WDT 

R4/R6 H/K
WDF 

R8 H/K
WDA 

R3 H/K

WDF
R4 H/K
WDF 

R7 H/K
WDT 

R4/R6 H/K
WDF 

R8 H/K

WDF 
R4 H/K
WDF 

R7 H/K
WDT 

R4/R6  H/K
WDF 

R8 H/K

WDF R4 H/K

WDF R7 H/K

WDT R4/R6 H/K

WDF R8 H/K

WRA R5 H/K

WDF
R4 H*
WDF

R7 H/K
WDT

R6 H/K
WDF

R8 H/K
WRA 

R5 H/K

WDF 
R8 K*

WDF
R4 H/K
WDF

R7 H/K
WDT

R4/R6 H/K
WDF  

R8 H/K
WSA 

R8 H/K

WDF R4 H/K
WDF R7 H/K

WDT 
R4/R6  H/K

WDF R8 H/K
WRA R5 H/K

WDF R4 H/K
WDF R7 H/K

WDT R4/R6  H/K
WDF R8 H/K
WRA R5 H/K
WSA R8 H/K

WDT R6 H/K

WDF R8 H/K

WDF
R7 H/K
WDT

R6 H/K
WDF

R8 H/K

WDF 
R8 K*

WDT R6 H/K

WDF R8 H/K

WDF R8 K*

WDT R6 H/K

WDF R8 H/K

WDT R6 
H/K

WDF R8 
H/K

WDF
R4 H/K*

WDF 
R7 H/K*

WDT 
R6 H/K*

WDF
R8 H/K*

Szélesség

WDT R6 H/KWDT R6 H/KWDT R6 H/KWDT 
R6 H/K



A Roto minőségi garancia 10 
meghatározó tényezője

A Roto termékek egyet jelentenek 

a „made in Germany“ minőséggel*. 

A tetőtéri ablakok, kiegészítők és 

szolárrendszerek első osztályú 

alapanyagokból készülnek, tar-

tósságukkal és könnyű kezelhe-

tőségükkel tűnnek ki. Mielőtt a 

termékek elhagynák a gyárakat 

egyesével, a DIN előírásai szerint 

ellenőrzésre kerülnek. A szakem-

berekre támaszkodunk, mind a 

termékeink értékesítése, mind azok 

beépítése során. A professzionális 

tanácsadás és beépítés garantál-

ja, hogy a termék hosszú éveken 

keresztül az elvárásoknak megfele-

lően, hibátlanul fog működni.

15 év garancia**
Csúcsminőség kompromisszumok nélkül

„made in Germany“* minőség
Egyértelmű utalás a német anyacégre

Profi gyártja, profi adja el és profi építi be
A gyártástól kezdve az eladáson át a be-
építésig mindig a legjobb kezekben

Tartósság hosszú évekre
Alapos minőségellenőrzés 

Garantált kényelem
Kényelmes és egyszerű kezelés

Biztonság
Védelem a betörések ellen köszönhetően a 
piacvezető vasalatoknak

Gyors és egyszerű beépítés
A termékek gyárilag elő vannak készítve a 
beépítésre

Környezetvédelem
Műanyag ablakok újrahasznosítható alap-
anyagból
FSC tanúsítvány a fából készült ablakokhoz

Folyamatos innováció
Egyedülálló megoldások

Nemzetközi konszern
Több mint 3800 Roto alkalmazott 31 ország-
ban a világon mindenhol

* termékeink, több mint 90%-a
** üveg törésére, jégkár által
Vasalat törésére
Műanyag profil törésére

Roto Elzett 
Vasalatkereskedelmi Kft.
Tetőtéri ablakok, kiegészítők 
& szolárrendszerek

H-9461 Lövő,

Kossuth Lajos u. 25.

Tel.: +36 (99) 511 687, 686

Fax: +36 (99) 511 688

www.roto.hu

tetoablak@roto-frank.com

www.roto.hu
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