
Designo – nowa generacja okien dachowych Roto
Energooszczędne, funkcjonalne, nowoczesne

Okna Dachowe. Systemy Solarne.



Roto Designo R8 to nowa linia 

okien dachowych Roto 

w segmencie premium: unikalne 

wzornictwo, nowoczesna 

kolorystyka (antracyt metallic), 

najwyższa funkcjonalność dzięki 

podwójnemu systemowi otwierania 

sterowanemu jedną klamką 

umieszczoną - jak zawsze 

w Roto - u dołu okna, obniżony 

Innowacja od Roto
Roto Designo R8 

montaż i optymalna integracja 

z dachem. Fabrycznie 

montowany blok termoizolacyjny 

i folia paraizolacyjna wokół ramy 

zapewnia szczelne połączenia 

w newralgicznych miejscach. 

Możliwość regulacji pomontażowej 

skoryguje pracę więźby dachowej 

i zapewni zawsze prawidłowe 

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

Coraz więcej osób zwraca 
uwagę na parametry 
izolacyjne okien. 
Małe „w” – duża różnica. Tylko 

ta wartość dostarcza rzetelnych 

informacji o tym, na ile Państwa 

okna są energooszczędne. Im 

niższa wartość Uw , tym lepszy 

parametr izolacyjny okna. 

Wartości Ug (g=glas/szyba) 

lub Uf (f=frame/rama) odnoszą 

się tylko do poszczególnych 

elementów konstrukcyjnych 

okna. Wybierając okna dla 

siebie zwracajcie Państwo 

uwagę na współczynnik 

Uw (w = window/okno), który 

dotyczy całego okna. Krótko 

mówiąc - Roto stawia na 

oszczędność energii i niskie 

koszty ogrzewania.
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Roto Designo R8 NE - (*) najlepszy 
na świecie współczynnik przeni-
kalności ciepła Uw=0,84 W/m2K 
w oknach uchylno-obrotowych



Designo – nowocześnie i energooszczędnie



Design i energooszczędność
W najlepszej formie

Nowocześnie
Unikalne wzornictwo, ergonomiczne 
kształty, obniżony montaż, optymalna inte-
gracja z dachem, nowoczesna kolorystyka

Energooszczędnie
Seryjnie zamontowany dwuczęściowy blok 
termoizolacyjny w standardzie oraz folia 
paraizolacyjna

Nowocześnie i energooszczędnie
Roto Designo to przede wszystkim 

doskonałe parametry izolacyjne. 

Osiągnięto je dzięki nowej kon-

strukcji okna dachowego, a także 

poprzez seryjnie montowany 

blok termoizolacyjny wokół ramy 

okiennej i zastosowanie szkła 

termoizolacyjnego w różnorodnych 

wariantach.

Roto blueLine NE Plus
3-szybowy pakiet niskoemisyjny: 
od zewnątrz szkło hartowane 
pokryte powłoką samoczyszczącą 
Aquaclear, wypełnienie SSK 3 chro-
niące przed hałasem, od wewnątrz 
szyba bezpieczna
Uw=0,84 W/m2K

Roto acusticLine
2-szybowy pakiet energooszczędny: 
od wewnątrz szyba klejona z IV klasą 
ochrony przed hałasem
Uw=1,2 W/m2K

Roto acusticLine NE
3-szybowy pakiet niskoemisyjny: 
od zewnątrz szyba klejona pokryta 
powłoką samoczyszczącą Aqua-
clear, wypełnienie kryptonem, od 
wewnątrz szyba bezpieczna klejona 
z ochroną przed hałasem
Uw=1,0 W/m2K

Roto Ornament
2-szybowy pakiet energooszczędny: 
od zewnątrz szkło hartowane, 
nieprzejrzyste z ochroną  
prywatności
Uw=1,2 W/m2K

Szklenie specjalne w Roto Designo
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Roto Designo R8 - pierwsze 
na rynku okna dachowe 
z seryjnie zamontowanym 
blokiem termoizolacyjnym WD

Roto blueLine
2-szybowy pakiet 
energooszczędny: od zewnątrz 
szkło hartowane
Uw=1,2 W/m2K

Roto blueLine Plus
2-szybowy pakiet energo-
oszczędny: od zewnątrz szkło 
hartowane pokryte powłoką 
samoczyszczącą Aquaclear, 
wypełnienie SSK 3 chroniące 
przed hałasem 
Uw=1,2 W/m2K

Roto blueLine NE
3-szybowy pakiet niskoemisyjny: 
od zewnątrz szkło hartowane 
pokryte powłoką samo-
czyszczącą Aquaclear
Uw=0,84 W/m2K

Szklenie w Roto Designo

Uw -Wert

0,84
W/m2K

Uw -Wert

0,84
W/m2K
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Optymalne uzupełnienie:
Światło w miarę potrzeby

Żaluzja

skuteczna ochrona przed słońcem 

bez konieczności zaciemniania 

poddasza 

manualne ustawienie lameli na 

dowolnej wysokości okna 

efektywna kontrola natężenia 

światła w pomieszczeniu 

profi le białe lub w kolorze 

aluminium, 18 kolorów lameli

idealne dla pomieszczeń 

o podwyższonej wilgotności

opcjonalnie dostępna z elektrycz-

nym sterowaniem

Roleta zaciemniająca

całkowite zaciemnienie pomiesz-

czenia, bez przenikania światła 

na krawędziach1)

różnorodna kolorystyka - do wyboru 

25 wzorów materiałów (pełna oferta 

w katalogu Akcesoria) 

możliwość ustawienia rolety 

na dowolnej wysokości okna

w kombinacji z roletą zewnętrzną 

zapewnia skuteczną ochronę przed 

upałem

łatwy montaż dzięki fabrycznemu 

zainstalowaniu rolety w kasecie
1)  brak ciemności absolutnej w sensie fi zycznym

Markiza zewnętrzna

perfekcyjna ochrona przed upałem 

bez konieczności zaciemniania 

pomieszczenia

trwały materiał z włókien szklanych, 

odporny na zabrudzenia i czynniki 

atmosferyczne

prosty i szybki montaż od wewnątrz

pełna funkcjonalność przy otwartym 

oknie

opcjonalnie dostępna z elektrycz-

nym sterowaniem 
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E-290

E-288

D-268

E-292

E-285

E-280

E-293

E-291

Przykładowe wzory materiałów:Przykładowa kolorystyka:

A-620

B-700 B-703

B-581

B-467 B-575 B-583

B-632

B-840

Wzór materiału:

E-295
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Maksymalny komfort obsługi:
Akcesoria Roto Designo

Inteligentny i precyzyjny
Sensor jakości powietrza Roto

Pełna funkcjonalność
Rolety zewnętrzne mogą zostać zaciągnięte nawet przy otwartym oknie

Roleta zewnętrzna
Optymalnie dopasowana do Roto 

Designo umożliwia całkowite za-

ciemnienie pomieszczeń na pod-

daszu. Nawet przy zamkniętej role-

cie okno można ustawić w dowol-

nej pozycji - np. w pozycji do mycia. 

Niewielkie rozmiary kasety udało się 

osiągnąć dzięki specjalnej konstruk-

cji pancerza zapewniającej ścisłe 

zwijanie lamel rolety. Rozwiązanie 

„anti-frost“ zapobiega blokowaniu 

się rolety przy oblodzeniu 

od zewnątrz. 

Zalety w skrócie:

możliwość nieograniczonej obsługi 

przy otwartym oknie  

optymalna ochrona przed słońcem 

i upałem  

seryjnie wbudowany napęd 

elektryczny

dostępne również z modułem 

solarnym sterownym radiowo 

bez okablowania

szybki i łatwy montaż od wewnątrz

konstrukcja „anti-frost“ umożliwia 

obsługę rolety przy oblodzeniu od 

zewnątrz

Sensor jakości powietrza 
(czujnik CO2)
Innowacyjna technologia Highlight 

pozwala na wietrzenie pomieszcze-

nia według ustawionych wartości 

progowych, zlecających samo-

czynne otwieranie i zamykanie 

okien dachowych. 

Jedno urządzenie łączy w sobie trzy 

funkcje: dostosowuje optymalną 

temperaturę pomieszczenia 

i wilgotności, a także odpowiednią 

ilość dwutlenku węgla 

Zapewnia zdrowy i przyjemny

klimat pomieszczenia 

Zastosowanie: w połączeniu 

z oknami Designo z napędem 

elektrycznym (np. R6 RotoTronic)

Designo – szeroki wybór akcesoriów





Designo R6 RotoTronic:
Dobrze połączone

Idealne uzupełnienie
Designo RotoTronic R6 specjalnie do trudnodostępnych miejsc

Jako uzupełnienie okien uchylno-

obrotowych Designo R8 w trudno- 

dostępnych miejscach, Roto oferuje 

okna obrotowe Designo R6 Roto-

Tronic. Taka kombinacja zapewnia 

lepszy dopływ światła i optymalną 

wentylację na poddaszu. Roto 

Designo R6 RotoTronic to okno 

obrotowe, wyposażone fabrycznie 

w zabudowany napęd umożliwia-

jący zdalne sterowanie zamykania 

okna. Można go zsynchronizować 

z czujnikiem deszczu lub sensorem 

jakości powietrza (czujnikiem CO2)

- każdorazowo zadbają one 

o bezpieczeństwo i zdrowy klimat 

na poddaszu. Roto Designo R6 

RotoTronic zarówno od wewnątrz 

i od zewnątrz zostało idealnie 

dopasowane do okien Designo R8.

Wygoda
Obsługa za 
pomocą pilota 

Designo - nowa generacja okien dachowych
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* tylko wersja PVC

Roto Designo – oszczędność energii 
Występuje w różnych wariantach i rozmiarach

Dostępna kolorystyka i materiał
zewnętrznego oblachowania i kołnierzy uszczelniających

Antracyt metallic, Aluminium (standard) Tytan-cynk (opcja) Miedź (opcja)

Roto Designo
Wymiary w mm
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Dowolny kolor RAL, Aluminium (opcja)



Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

Numer Infolinii Roto:

0801 011 470*
* (0,24 PLN/min.)

10 wyznaczników gwarancji 
jakości Roto.

Markowe produkty Roto oferują 

swoim klientom najwyższą jakość 

niemieckiej technologii. Nasze 

okna dachowe, systemy solarne 

i akcesoria produkowane są z naj-

lepszych materiałów, dzięki czemu 

na długie lata zapewniają bezawa-

ryjne użytkowanie i estetyczny wy-

gląd. Zawdzięczamy to surowym 

normom w procesie produkcyj-

nym i wnikliwej kontroli jakości 

już gotowych produktów. Sprze-

daż i montaż markowych produk-

tów Roto powierzamy wyłącznie 

profesjonalistom, zgodnie z zasadą: 

„Profesjonalny Producent, Profes-

jonalny Dystrybutor, Profesjonalny 

Dekarz”.

15 lat Gwarancji*  
Surowce o najwyższej jakości

„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

* 15-letnia gwarancja na szkło hartowane, 
okucia i profile z PVC
** dotyczy 90% produkcji Roto

Bezpieczeństwo
Zabezpieczenie przed włamaniem 
dzięki okuciom światowego lidera

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 kra-
jach na całym świecie

Gwarancja na okna dachowe Roto

* na szyby hartowane
* na okucia
* na profile z PVC sz
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Roto Frank
Okna Dachowe Sp. z o.o.

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

www.roto.pl


