
Roto Patio Inowa
Inteligentne okucie do bardzo szczelnych systemów przesuwnych

Technologia okien i drzwi

Prospekt



System okuć stworzony do pros-
tej i bezproblemowej obsługi

Roto Patio Inowa to inteligentne 

systemy przesuwne. Dzięki konst-

rukcji całkowicie opartej na rolkach 

drzwi przesuwać można wyjątkowo 

wygodnie – bez podnoszenia 

skrzydła i bez zakłóceń w postaci 

odgłosów tarcia. Ryglowanie drzwi 

jest wygodne i nie wymaga wysiłku, 

gdyż innowacyjne rozwiązania 

wywołują dużą siłę docisku. 

Wygodna obsługa Roto Patio Inowa 

przynosi też inne korzyści:

  wygodne otwieranie 

również ciężkich skrzydeł dzięki 

prostej obsłudze klamką

  wygodne zamykanie dzięki 

łgodnemu wciąganiu skrzydła  

w ościeżnicę

  wspomagany ruch zamykający 

jednocześnie 4 punktów automa-

tycznego ryglowania

 

Inteligentne przesuwanie
Więcej komfortu podczas otwierania, przesuwania i zamykania 
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Komfort na życzenie

Roto Patio Inowa spełnia najróżniej-

sze potrzeby odnośnie komfortu, 

uwzględniając też lokalne warunki 

pogodowe. System umożliwia indy-

widualny podział skrzydeł o maks. 

masie do 200 kg.
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Komfort w wielu odsłonach

Roto Patio Inowa można stosować 

w oknach i drzwiach przesuwnych 

z jednym lub dwoma skrzy-

dłami ruchomymi z różnymi 

wariantami okuć. Odpowiednie  

dopasowanie profili pozwala 

na realizację różnych 

podziałów skrzydeł. We wszystkich 

wariantach lekkojezdne rolki zapew-

niają ciche i sprawne przesuwanie 

skrzydeł bez żadnych przeszkód.



Duża szczelność
Szczelne okna nawet w burzowe dni

Przesuwne okna i drzwi tarasowe

zdobywają popularność na całym

świecie. Wpuszczają światło do do-

mów i biur, umożliwiają swobodne 

wyjście na zewnątrz, a przy tym nie 

zabierają cennej przestrzeni. Roto 

Patio Inowa to inteligentne okucie 

do systemów przesuwnych o dużej

szczelności, zapewniające ogromną

wygodę. Pod względem szczelności

trudno mu dorównać!

Na zewnątrz burza, w środku
zawsze przytulna atmosfera

Roto Patio Inowa wysoko stawia

poprzeczkę pod względem szczel-

ności, dlatego z powodzeniem

można go stosować w budynkach

wielopiętrowych, mocno ekspono-

wanych na silny wiatr. Nawet pod-

czas gwałtownych burz i ulewnego

deszczu padającego bezpośrednio

na szybę i ościeżnicę okucie zapew-

nia doskonałą szczelność.

Dzięki wyjątkowej technice nigdzie 

nie wyczuwa się przeciągu, a skrzy-

dła nie uderzają o siebie pod wpły-

wem wiatru.
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Na zewnątrz hałas, w środku 
błogi spokój

Okucia w bardzo dużym stopniu

wpływają na wygodę mieszkania.

Te innowacyjne technologie nie 

tylko chronią przed dostaniem się 

wiatru i deszczu do wnętrza, ale 

też – w odpowiednich wariantach 

– gwarantują pewną ochronę przed 

hałasem z zewnątrz.

Roto Patio Inowa to system okuć do  

okien i drzwi tarasowych przesuw-

nych zaprojektowany tak, by 

spełniał wysokie wymogi dotyczące 

izolacji akustycznej. System ten 

idealnie pasuje do projektów 

budowlanych zlokalizowanych 

w pobliżu ruchliwych ulic i lotnisk. 

Możliwość indywidualnego do-
pasowania poziomu szczelności

Nawet w podstawowej wersji 

systemu ryglowanie na obwodzie 

skrzydła zapewnia równomierną siłę 

docisku. Najwyższy poziom szczel-

ności i jeszcze większe bezpieczeń-

stwo uzyskać można przez zasto-

sowanie dodatkowych punktów 

ryglowania. Można je rozmieścić 

w dowolnej liczbie i dowolnych 

miejscach, z uwzględnieniem zróż-

nicowania naporu wiatru, na które 

narażone są np. wyższe kondygna-

cje w budynkach wielopiętrowych. 

Inne korzyści:

  innowacyjny ruch zamykający 

skrzydła w poprzek do profilu 

ościeżnicy

  uszczelka po obwodzie skrzydła

  aktywne punkty ryglujące również 

w obszarze słupka środkowego 

  wszystkie punkty ryglujące stero-

wane klamką

Dodatkowa korzyść: 

im szczelniejsze drzwi, tym lepsza 

izolacja termiczna i niższe zużycie 

energii. W ten sposób Roto Patio 

Inowa wymiernie przyczynia się do 

oszczędności latem i zimą: na kosz-

tach ogrzewania oraz klimatyzacji. 
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Pewne działanie dzięki  
sprawdzonej jakości

Nowe okucie Roto zapewnia 

szczelność wyjątkowo długo.

Wszystkie elementy tego systemu

stworzono z myślą o stabilności

i długowieczności. System Roto

Patio Inowa pomyślnie przeszedł

test tajfunowy i spełnia poniższe

wymogi:

   Szczelność: przepuszczalność 

powietrza, klasa 4  

(DIN EN 1026 / 12 207), 

   Odporność na zacinający deszcz, 

klasa 9A (DIN EN 1027 / 12 208)



Inteligentne wykończenie
Perfekcyjny design ukrytej technologii
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Okucie do estetycznych  
systemów przesuwnych

Wygląd okien i drzwi tarasowych 

przesuwnych odgrywa coraz więk-

szą rolę w podejmowaniu decyzji 

zakupie. A Roto Patio Inowa to 

dobry wybór także dla wyjątkowych 

estetów. 

   ukryta technika umożliwia stoso-

wanie wąskich profili w nowocze-

snym designie,

   sprawdzona klamka zaprojek-

towana specjalnie dla Roto dba 

o doskonały wygląd całości.

Ulubieniec systemodawców 
i producentów okien 

Jakość, trwałość oraz możliwość

szybkiego, prostego i ekonomiczne-

go montażu – tego właśnie ocze-

kują systemodawcy i producenci 

okien od nowoczesnych systemów 

okuć. Roto Patio Inowa sprawdza 

się pod wszystkimi tymi względami:

  obwód ryglujący okucia Roto, 

sprawdzony już w milionach okien

   niewielka liczba i zróżnicowanie 

kompletów okuć

  liczba i umiejscowienie 

aktywnych punktów ryglowania 

dopasowane do specyficznych 

wymogów budynków

  trwałość i niezawodne działanie 

przez długie lata użytkowania

Idealne rozwiązanie do skrzydeł 
o masie do 200 kg

System okuć Roto Patio Inowa  

wyróżnia się również pod wzglę-

dem poziomu jakości, wydajności, 

a także opłacalności i szerokiego 

spektrum zastosowań:

   Szer. skrzydła 710 – 1500 mm

   Wys. skrzydła 600 – 2500 mm
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Uniwersalne systemy okuć do wszystkich rozwiązań od jednego dostawcy:

 Roto Tilt&Turn | System okuć rozwierno-uchylnych do okien i drzwi balkonowych

 Roto Sliding | Systemy okuć do wielkopowierzchniowych, przesuwnych okien i drzwi tarasowych

 Roto Door | Kompleksowe rozwiązania okuć do drzwi

 Roto Equipment | Akcesoria uzupełniające do okien i drzwi

Roto – zawsze blisko klienta! 
Regionalni doradcy techniczni

Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o.
Technologia okien i drzwi

Wał Miedzeszyński 402

03-994 Warszawa

Telefon +48 22 / 567 09 00 do -04

info.pl@roto-frank.com

www.roto-frank.pl

Zasięg ogólnopolski

Kierownictwo handlowe  
Mirosław Bogdalski (Polska południowa)

tel.: 0 604 956 012 

Rafał Osiński (Polska północna)

tel.: 0 795 342 177

Okucia do okien z aluminium
Mariusz Rutkowski

tel.: 0 502 340 646

Marcin Micek

tel.: 0 602 795 025 

Serwis  
oprogramowania
Marcin Chrostowski

tel.: 0 602 224 959

Produkty do drzwi
Agnieszka Gil

tel.: 0 504 186 660

Leszek Rumiński

tel.: 0 691 858 889

Roto Lean
Rafał Koźlik

tel.: 0 602 795 026


