
Roto NX: bezpieczeństwo, komfort, design 
w Twoim domu!

130 kg:

duże, ciepłe

i bezpieczne 

okna



Roto NX            

Bezpieczeństwo 
Komfort 
Design

Solidne, duże  
i funkcjonalne okna  
z Roto NX

Duże przeszklone tafle, masywne 

skrzydła od podłogi do sufitu zawieszo-

ne na małych, filigranowych zawiasach 

są dziś bardzo modne. Dzięki okuciom 

Roto NX okna osiągają 2,8 metra  

wysokości i 150 kg wagi. 

Po co takie duże i ciężkie? Żeby utrzy-

mać szybę antywyważeniową lub cie-

płochronną o bardzo dużej powierzch-

ni. Taki zestaw zapewni dużo światła 

w domu, ciepło i ciszę oraz ochroni 

przed wizytą nieproszonych gości.

To wszystko w nowoczesnym, nieba-

nalnym designie – oryginalne okna 

z pięknymi zawiasami bez widocznych 

wkrętów, z estetyczną klamką dopaso-

waną kolorystycznie do osłonek.

Bezpieczeństwo

Z Roto NX okno jest bezpieczne  

dla użytkowników i trudne  

do sforsowania dla włamywaczy. 

Nawet uchylone!

Sprawdź Roto NX na poradnikokienny.pl:



Design

Nowoczesne okna dopracowane 

w najmniejszym detalu: kształtne osłonki 

i zawiasy lakierowane proszkowo.

Komfort

Wygodne otwieranie, wietrzenie i blokowanie okien po 

wyjściu na balkon. Powłoka okuć Roto NX chroni przed 

korozją nawet w trudnych warunkach klimatycznych.



Zawiasy

W standardzie do skrzydeł o wadze  
130 kg; do zadań specjalnych – 
maksymalnie 150 kg. Duże rozmia-
ry? Z Roto NX to żaden problem, 
a dzięki trzeciej szybie w oknie 
więcej ciepła zostaje w domu. 

Zabezpieczenie przed  
rozwierceniem klamki

Niewidoczne zabezpieczenie klamki 
chroni przed przewierceniem jej 
od zewnątrz, przesunięciem okucia 
i w efekcie – łatwym otwarciem 
okna.
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2 Klamka zamykana na klucz

Klamka zamykana na klucz  
przeciwdziała przesunięciu okucia 
od zewnątrz i otwarciu okna przez 
podważenie.

Antywyważeniowe rolki  
grzybkowe

Rolki ze stali hartowanej na obwo-
dzie skrzydła tworzą w połączeniu  
z zaczepami antywyważeniowymi   
bezpieczny mechanizm ryglujący.
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Zaczep antywyważeniowy

Zaczepy antywyważeniowe  
perfekcyjnie dopasowane do rolek 
antywyważeniowych     skutecznie 
odpierają próby włamania.

5

3

2

4

3 35

1

1

5

Bezpieczne rozwiązania Roto NX
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Roto NX TiltSafe: certyfikowane  
okno antywłamaniowe, nawet uchylone!

Dzięki zaczepom Roto NX TiltSafe nawet uchylone 
okna są antywłamaniowe. Trzy zaczepy w połączeniu 
z rolkami ryglującymi oraz klamka zamykana na klucz 
zapewniają odporność antywyważeniową klasy RC 2. 
Ryzyko włamania przez uchylone skrzydło należy 
do przeszłości, a duży uchył – 65 mm – gwarantuje 
dawkę świeżego powietrza na co dzień i optymalny 
klimat pomieszczeń!

Zasuwnica środkowa Plus

Drzwi balkonowe z nową zasuwnicą środkową Plus 
z podnoszoną do góry rączką są zabezpiecznone 
przed wyważeniem tak dobrze jak zwykłe okno. 
W otwartych drzwiach rączka nie wystaje poza 
skrzydło, więc nawet przypadkiem nie sposób go 
uszkodzić. 
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Skrzydło 

nawet

150 kg



Relaks w najlepszych warunkach

Okucia Roto NX zapewniają wygodną obsługę okien najwyższej jakości. 

Wybierz komfortowe rozwiązania do Twojego domu: lepszy klimat dzięki zintegrowanej mikrowentylacji w standar-

dzie, zatrzask balkonowy, który stabilnie przytrzyma skrzydło po wyjściu na balkon czy integrację okien z systema-

mi smart home. Prosta obsługa bez obawy o przeciąg, wychłodzenie i bez zastanawiania się, czy wszystkie okna są 

zamknięte. Dzięki Roto NX.



Mikrowentylacja w każdym oknie

W każdym oknie z Roto NX  

standardem jest mikrowentylacja, 

dzięki której świeże powietrze dostaje 

się do domu tworząc zdrowy i przy-

jemny mikroklimat. Zamów klamkę ze 

skokiem 450 i ustaw mikrowentylację!

Smart home ready

Okna z okuciem Roto NX umożliwiają 

integrację z systemami smart home. 

Nowy czujnik bezprzewodowy Roto 

Com-Tec rozpoznaje, czy okno jest 

zamknięte, czy jedynie domknięte, 

a czujnik drgań szyby sygnalizuje próbę 

włamania. Wiesz wszystko o swoich 

oknach, nawet gdy nie ma Cię w domu!

Zatrzask balkonowy 

Zatrzask stabilnie trzyma drzwi 

w pozycji przymkniętej po wyjściu 

na balkon. Dzięki temu Twoje miesz-

kanie nie wychłodzi się, a przypad-

kowy przeciąg nie zatrzaśnie nagle 

drzwi. Wystarczy przyciągnąć je do 

oscieżnicy za wygodny pochwyt. 

Napęd Roto E-Tec Drive 

Elektryczny napęd E-Tec Drive 

umożliwia zdalne zamykanie 

i uchylanie okien. Można je też 

zaprogramować tak, by same za-

mknęły się o określonej godzinie 

lub gdy spadnie temperatura. 



Eleganckie zawiasy czy czysta forma z ukrytymi zawiasami? Trudny wybór!

Osłonki w różnych kolorach

Podchwyty

Piękno tkwi w detalach

Oprócz niezawodnego działania okna muszą doskonale wyglądać i zachwycać nowoczesnym designem, dlate-

go dbamy o szczegóły: kształtne osłonki, elegenckie zawiasy lakierowane proszkowo oraz ukryte mocowania na 

wkręty. Poza tym, dzięki dużej nośności, okucia Roto NX umożliwiają aranżację nowoczesnych, jasnych wnętrz ze 

wspaniałymi, panoramicznymi oknami. 

Biały Tytan  
mat

Mosiądz  
mat

Naturalny  
srebrny

Średni  
brąz

Brąz

Naturalny srebrny Nowy srebrny

Tytan Mosiądz mat

Mosiądz połysk Oliwkowo-brązowy

Szarobrązowy

Brunatny 

Średni brąz Brąz

Biały

Kremowy

Szeroka gama kolorów klamek

Nowy  
srebrny

CzarnySzarobrązowy

Kremowy Jasne
aluminium

Szary 
stalowy

Biały Ciemne
aluminium

Jasny
brąz

Brązowy 
machoń

Średni 
brąz

Brunatny ZielonyAntracyt





Okucia Roto NX są wyjątkowo trwałe. Dzięki 

specjalnej technologii galwanizacji elementy 

szczególnie narażone na zużycie zabezpieczo-

ne są powłoką antykorozyjną. Zapewnia ona 

niezwykłą odporność i trwałą ochronę. Okucia 

i okna mogą działać niezawodnie przez poko-

lenia, gdyż wszystkie komponenty odznaczają 

się porównywalną odpornością.

powłoka lakieru

pasywacja bez chromu VI

ochrona aktykorozyjna

stal

Roto NX
Okna na pokolenia 
dzięki specjalnej 
powłoce



Komfort

Najwyższy komfort użytkowania 

dostosowany do Waszych potrzeb.

Design

Staranna estetyka dopracowana  

w każdym detalu.

Bezpieczeństwo

Okno niezawodne w użyciu 

zapewni Wam bezpieczeństwo.



Uniwersalny system okuć do wszystkich rozwiązań od jednego dostawcy:

 Roto Tilt & Turn | Najbardziej rozpowszechniony system okuć rozwierno-uchylnych 

 Roto Sliding | Systemy okuć do przesuwnych okien i drzwi tarasowych

 Roto Door | Systemowe rozwiązania technologii okuć do drzwi

 Roto Equipment | Uzupełniające rozwiązania techniczne do okien i drzwi

S
ta

n:
 P

aź
dz

ie
rn

ik
 2

02
0.

 Z
as

tr
ze

g
a 

si
ę 

m
oż

liw
oś

ć 
zm

ia
n.

 B
R

O
_3

18
_P

L_
v0

©
 2

02
0 

R
ot

o 
Fr

an
k®

 R
ot

o 
je

st
 z

as
tr

ze
żo

ny
m

  z
na

ki
em

 h
an

dl
ow

ym

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

Telefaks +48 22 / 567 09 09

info.pl@roto-frank.com

www.roto-frank.pl


