
Nowe Roto Designo R8 NE
Rewolucyjne okno niskoemisyjne

Zasada Roto: Więcej swobody. Więcej komfortu.
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Podstawowe założenie: 
Zapewnić najwyższą funkcjonalność produktu 
przy najlepszych parametrach izolacyjnych. 

Okna Dachowe Roto z podwójnym 

systemem otwierania (uchylno-

obrotowym) stanowiły do tej pory 

wyznacznik najbardziej zaawanso-

wanych technicznie rozwiązań 

funkcjonalnych. „Zasada Roto”

oznaczała w tym przypadku  

„jeszcze więcej swobody i jesz-

cze więcej komfortu”. Teraz przed 

inżynierami Roto postawiono 

nowe wyzwanie, aby hasło Roto 

realizować również w aspekcie 

oszczędności energii i wzornictwie 

produktu.

W ten sposób powstała wizja 

niskoemisyjnego okna dachowe-

go łączącego w sobie najnowo-

cześniejszą technologię z unikalnym 

wyglądem produktu budzącego 

zaufanie i pozytywne emocje  

konsumentów na całym świecie. 

Sukces zależał przede wszystkim 

od dwóch czynników: intensywnej 

współpracy inżynierów, projek-

tantów i stylistów Roto oraz wysoce 

elastycznej i nowoczesnej linii 

produkcyjnej. To właśnie unikalny 

system produkcji Roto sprawia, 

że pomysły kreowane na deskach 

kreślarskich projektantów trafiają  

w postaci gotowych i w 100% 

sprawdzonych produktów możliwie 

najszybciej na dachy naszych  

klientów. Zresztą… zobaczcie 

Państwo sami….

Konstruktorzy Roto
Innowacja wynikająca 
z doświadczenia, precyzji  
i zamiłowania do detali

Zasada Roto: Więcej swobody. Więcej komfortu.





Rezultat prac: Roto Designo R8 NE
Innowacyjne rozwiązanie w doskonałej formie

Zwiastun nowej linii okien 
dachowych Roto
Wymagania klientów wobec pro-

duktów budowlanych stale rosną. 

Oczekują oni wyższego standardu

życia, większego komfortu i maksy-

malnej oszczędności energii. Dla 

nich właśnie skonstruowaliśmy 

okno Designo R8 NE, zapowiedź 

nowej generacji okien dachowych. 

Wyjątkowy design
Nowe okno to nie tylko doskonałe 

parametry izolacyjne, ale również 

nowoczesne wzornictwo odpowia-

dające najnowszym trendom na 

rynku budowlanym. Nowoczesny 

design osiągnięto poprzez niespo-

tykany dotąd, ergonomiczny kształt 

okna od zewnątrz – wszystkie 

elementy oblachowania zostały  

zaokrąglone i pozbawione widocz-

nych elementów mocowania 

(np. wkrętów). Nowoczesny cha-

rakter podkreśla dodatkowo nowy 

kolor zewnętrznego oblachowania 

–  antracyt metallic (R703). Dzięki 

obniżonemu montażowi okno 

zostało optymalnie zintegrowane 

z dachem. 

Efekt pracy
Okno dopracowane w każdym szczególe

Doskonale zintegrowane
Roto Designo R8 NE w zespoleniu bliźniaczym, kolor standardowy antracyt metallic





Komfort rozwiązań Roto: 
Wyjątkowe również od wewnątrz

Designo wyznacza kierunek 
rozwoju okien
Rozwiązania Roto to funkcjonalność 

na najwyższym poziomie. Roto 

Designo R8 NE jako okno uchylno-

obrotowe posiada trzy funkcje – 

obrotową, uchylną i pozycję do 

mycia, które obsługiwane są za 

pomocą jednej klamki. Wszystko to 

dzięki zastosowaniu okuć obwied-

niowych marki Roto – światowego 

lidera w technice okiennej. Funk-

cja obrotowa (rekomendowa-

na do efektywnego wietrzenia 

pomieszczeń) umożliwia otwarcie 

skrzydła w ¾ wysokości ramy, 

pozwalając na dostęp do otwar-

tego okna w pozycji całkowicie 

wyprostowanej. Zewnętrzna 

Maksymalny 
komfort
obsługi przy 
otwartym oknie

Unikalne rozwiązanie  
funkcjonalne
to oś obrotu w ¾ 
wysokości okna

Wygodna 
i bezpieczna pozycja 
do mycia

szyba pokryta została dodatkowo 

samoczyszczącą powłoką tytano-

dioxidową „Aquaclear”, która 

redukuje napięcie powierzchniowe 

wody i tym samym przeciwdziała 

tworzeniu się kropli. W znacznym 

stopniu ogranicza to konieczność 

częstego mycia okien. 

Klamka zawsze „pod ręką“
Okno obsługiwane jest za pomocą 

nowej, masywnej i wielofunkcyjnej 

klamki umieszczonej jak zwykle  

w Roto – u dołu okna. Ekskluzyw-

na forma klamki w kolorze metalu 

szlachetnego w połączeniu z nowym 

kształtem profili nadaje oknu solidny 

i nowoczesny charakter.

Precyzyjne wykonanie w ekskluzywnej formie Roto
Okno obsługiwane jest za pomocą wielofunkcyjnej klamki w kolorze metalu szlachetnego



Oszczędność: 
Roto prezentuje szkło „High Tech“

1 2 3

41  Szyba zewnętrzna
4 mm szyba hartowana bezpieczna, 

maksymalna ochrona przed gradem 

i stłuczeniem

Aquaclear – samoczyszcząca 

powłoka tytano-dioxidowa 

pozwalająca dłużej utrzymać okno

w czystości

Ochrona przed skraplaniem wody 

na zewnątrz i zamarzaniem

Podwyższona ochrona przed 

promieniowaniem słonecznym 

i przegrzaniem

15 lat gwarancji na stłuczenie 

w wyniku gradobicia

2  Szyba środkowa
4 mm szyba hartowana bezpieczna

Powłoka z metali szlachetnych dla 

zwiększenia izolacji cieplnej 

i bezpieczeństwa

3  Szyba wewnętrzna
4 mm szyba hartowana bezpieczna

Powłoka z metali szlachetnych dla 

zwiększenia izolacji cieplnej 

i bezpieczeństwa

4  Przestrzeń międzyszybowa
2 komory po 10 mm wypełnione 

kryptonem dla optymalizacji 

współczynnika przenikania ciepła

Szklenie „High Tech“ - zalety w skrócie:

0,50,84
Współczynnik 
przenikalności okna (Uw)

Współczynnik 
przenikalności szyby (Ug)



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, schody strycho- 

we, systemy solarne i akcesoria 

produkowane są z najlepszych  

materiałów, dzięki czemu na dłu- 

gie lata zapewniają bezawaryjne 

użytkowanie i estetyczny wygląd.

Zawdzięczamy  to surowym 

normom w procesie produkcyj-

nym i wnikliwej kontroli jakości już 

gotowych produktów. Sprzedaż 

i montaż markowych produktów 

Roto powierzamy wyłącznie pro-

fesjonalistom, zgodnie z zasadą: 

„profesjonalny producent, 

profesjonalny 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 85% 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 krajach na całym świecie

Gwarancja na okna dachowe Roto

* na szyby hartowane
* na okucia
* na profile z PVC sz
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lat 
gwarancji*

Schody Strychowe

Roto Frank
Okna Dachowe Sp. z o.o.

ul. Lubelska 104

21-100 Lubartów

tel. 081 855 05 22, 24, 25

fax 081 855 05 28

biuro.pl@roto-frank.com

www.roto.pl

www.roto.pl

Autoryzowany Partner Roto


