Technologia okien i drzwi

Roto Patio

Roto Patio

Komfort i bezpieczeństwo
przesuwnych drzwi tarasowych i okien premium

Roto Patio: komfort
i bezpieczeństwo
przesuwnych drzwi
tarasowych i okien
premium
Rozwiązania
zawsze na miarę wymogów
Roto oferuje szeroki program okuć
do przesuwnych drzwi tarasowych
niemal każdego typu. Wybór obejmuje okucia uchylno-przesuwne
Patio S i Patio Z, okucia odstawno-przesuwne Patio PS oraz okucia
harmonijkowe Patio 6080. Okucia te
przeznaczone są zarówno do profili
z drewna, PVC jak i aluminium – szerokie spektrum zastosowań zaspokoi
najbardziej wymagających klientów.
Z myślą o szczególnie dużych
unośno-przesuwnych drzwiach
z profili aluminiowych o masie skrzydła do 300 kg opracowane zostało
nowe okucie Patio Lift. Komfortowy
system okuć Patio Life do unośno-przesuwnych drzwi tarasowych
z profili drewnianych, drewniano-aluminiowych i tworzywowych
dopełnia różnorodności wszechstronnego programu Patio.
Z całą pewnością

Wszystkie warianty okuć Patio
współpracują z magnetycznym systemem kontroli otwarcia i zamknięcia Roto MVS, który w prosty sposób daje się włączyć w obwód okucia drzwi tarasowych nawet już podczas ich eksploatacji. Roto MVS
w połączeniu z systemem alarmowym sygnalizuje, czy okna lub drzwi
tarasowe są otwarte, zamknięte, czy
wyważane przez włamywaczy.

Roto Frank AG z siedzibą w Leinfelden-Echterdingen k. Stuttgartu jest
niemiecką Grupą Firm. Roto rozwijało się przez lata solidnie i stabilnie,
stając się w konsekwencji dużą i
cenioną firmą.
Nasze wspólne wartości tworzą tożsamość, która umożliwiła Roto, firmie o niemieckim rodowodzie, stać
się liderem w swojej branży.
System naszych wartości opiera się
na trzech filarach:
 
ciągłości, konsekwencji i niezawodności,
 doświadczeniu, dążeniu do sukcesu i wizji,
 wiedzy, umiejętności i niemieckiej
sztuce inżynieryjnej.
Jako technologiczny lider Roto
konstruuje inteligentne produkty,
które za sprawą precyzji rozwiązań
technicznych i trwałości odpowiadają oczekiwaniom klientów.
W zarządzaniu produkcją i zasobami
naturalnymi, a także w logistyce kierujemy się niezależnie od tego, w jakim
kraju są wytwarzane produkty Roto,
niemieckimi wartościami, takimi jak
niezawodność, dokładność i wizja.
Dzięki niemieckiej precyzji w konstrukcji i rozwoju, w zarządzaniu
jakością i procesami dostarczamy
niezawodnie wysoką jakość produktów i usług. Na całym świecie.
Konsekwentne wdrażanie niemieckich wartości w standardy jakościowe budzi zaufanie naszych partnerów i klientów.
To wszystko określamy mianem
„german made”.
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Patio PS

Komfortowe okucie
do drzwi odstawno-przesuwnych

Wszystko przemawia za:
Patio PS
Patio PS to nowy system okuć Roto
do odstawno-przesuwnych okien
i drzwi tarasowych o wysokości
skrzydła do 2,35 m i masie do
160 kg. Podczas otwierania nie
dochodzi do uchylenia skrzydła – ale
następuje jego równoległe odstawienie, a następnie przesunięcie na bok.
Ponieważ Patio PS nie zabiera podczas otwierania miejsca w pomieszczeniu jest idealnym rozwiązaniem
do przesuwnych drzwi balkonowych
i tarasowych.
Roto Patio PS jest optymalnym
okuciem dla każdego, kto stawia
wysokie wymogi w zakresie
komfortu obsługi, bezpieczeństwa
i funkcjonalności oraz przywiązuje
duże znaczenie do estetyki.
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 Jest to prosty w montażu system
o szerokim spektrum zastosowań
 Innowacyjny amortyzator umożliwia wygodne i bezwysiłkowe
otwieranie i zamykanie nawet bardzo ciężkich drzwi
 Prosty w montażu system stosować można do systemów
okiennych profili drewnianych,
drewniano-aluminiowych, a także
tworzywowych
 Dzięki dużemu odstawieniu
skrzydła na 125 mm okucie to
może być stosowane do 98%
wszystkich systemów okiennych
o dużej głębokości zabudowy
z szybami dwukomorowymi.

Wózki – gwarancja perfekcyjnego
przesuwu
Innowacyjna konstrukcja wózków
sprawia, że zarówno małe jak i ciężkie drzwi przesuwne można przemieszczać lekko i wygodnie.
Sprężyna w tylnym wózku napinając
się podczas otwierania kumuluje
energię. Uwalnia ją dociągając skrzydło do ościeżnicy podczas zamykania.

Komfort jest priorytetem:
nożyce ślizgowe
Dociskanie skrzydła staje się tym samym zbędne. Wyjątkowo odporne na
zużycie wózki zapewniają lekkie i
przyjemnie ciche przesuwanie skrzydła.

Nowe, nożyce ślizgowe ze zintegrowanym amortyzatorem zapewniają
idealne wejście skrzydła
do ościeżnicy podczas zamykania,
przyciągając je do odpowiedniego
położenia. Amortyzator przeciwdziała
zblokowaniu się mechanizmu.
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Patio PS

Praktyczne funkcje, atrakcyjny design,
prosty i ekonomiczny montaż

Naturalna wymiana powietrza
i bezpieczeństwo w standardzie:
mikrowentylacja

Estetycznie perfekcyjny
całokształt

Roto Patio PS przyczynia się do zdrowego klimatu mieszkania oraz przeciwdziała tworzeniu się grzyba
i przegrzewaniu pomieszczeń latem.
Dopasowane do geometrii profilu
zaczepy do mikrowentylacji wspomagają wymianę powietrza: wystarczy przekręcić klamkę o 180°!
Okucie w wersji standard (RC1)
wyposażone jest w cztery zaczepy
do mikrowentylacji: gwarantują one
dobrą wentylację na całym obwodzie skrzydła. Klasę odporności RC2
– zarówno zamkniętego jak i rozszczelnionego skrzydła – uzyskuje się
poprzez zastosowanie większej liczby zaczepów.

Niewielkich rozmiarów osłonki
zapewniają wyjątkowo
atrakcyjny wygląd okien i drzwi.

W przeciwieństwie do uchylonego
skrzydła pozycja mikrowentylacyjna
w Patio PS jest niemal niewidoczna
od zewnątrz, co dodatkowo zwiększa ochronę przeciwwłamaniową.
Plus w kwestii bezpieczeństwa
Wszystkie elementy wykonane są
z trwałych materiałów i gwarantują
wysoką stabilność systemu. Antywyważeniowe zaczepy i grzybkowe
rolki ryglujące w standardzie na
całym obwodzie oraz nieprzerwane
uszczelki gwarantują nie tylko bezpieczeństwo, ale także niezmienną
szczelność drzwi tarasowych.
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Są one – podobnie jak wszystkie
widoczne elementy, np. klamki
i prowadnice – dostępne w pięciu
kolorach. Dodatkowa korzyść: Patio
PS wpuszcza dużo światła do
pomieszczeń, gdyż można go stosować z powodzeniem do bardzo
wąskich profili.
Swobodne przejście –
więcej komfortu
W dolnej części drzwi potrzeba na
okucie tylko 36,5 mm, dzięki czemu
próg jest bardzo niski. Zapewnia to
bezkolizyjne i niemal płaskie przejście na taras i do środka.

Patio PS: proste w montażu,
kompaktowe okucie
Roto Patio PS łączy elementy okucia
z modułowego systemu Roto NT, jak
np. zasuwnicę czy narożniki z elementami typowymi dla Patio – wózkami, nożycami ślizgowymi i prowadnicami. Eliminuje to pracochłonne konstrukcje nietypowe i zapewnia
korzyści w zakresie logistyki:

 Montaż: od manualnego, poprzez
częściowo zautomatyzowany po
całkowicie automatyczny
 Łatwe dysponowanie elementami
do produkcji
 Niskie koszty magazynowe
Wstępnie zmontowane elementy
i przemyślane detale tego systemu
zapewniają szybki i prosty montaż:
 Element wzmacniający z regulacją
umożliwia optymalne dopasowanie okucia do różnej masy skrzydła, głębokości zabudowy
i wymiaru szyby

 Nowe, sterowane nożyce ślizgowe
wspierają element amortyzujący
i zapewniają idealne wejście skrzydła do ościeżnicy podczas
zamykania (samoprzyciąganie
skrzydła)
 Zintegrowany amortyzator minimalizuje ryzyko przytrzaśnięcia
 Zatrzask zabezpieczający: precyzyjna regulacja w pionie przy użyciu tylko jednego narzędzia
 Blokada montażowa w obwiedniowych elementach okucia Roto NT
ułatwia okuwanie
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Patio S / Z

Lekka obsługa
dużych i ciężkich drzwi uchylno-przesuwnych

Patio to więcej miejsca
w pomieszczeniu
Planując wyjście na balkon lub taras
zastanawiasz się, czy duże drzwi rozwierne nie będą kolidowały z kwiatami lub innymi elementami wyposażenia wnętrza. W takiej sytuacji najlepiej sprawdzą się drzwi uchylno-przesuwne. Umożliwiają one wygodne wietrzenie w pozycji uchylnej – jak
pozostałe okna – i jednocześnie harmonizują z nimi wizualnie. Zarówno
Patio S w wersji standardowej jak
i komfortowe Patio Z z automatem
uchylająco-domykającym otwierają
okna i duże drzwi tarasowe przez
przesunięcie ich na bok: to zdecydowana oszczędność miejsca. Drzwi
uchylno przesuwne zalecane są jako
wyjście na balkon, taras lub do ogrodu zimowego. Zgodnie z aktualnymi
trendami w architekturze możliwe jest
wykonanie w systemie Patio drzwi na
całą wysokość pomieszczenia –

o wysokości skrzydła do 2,70 m.
Także ciężkie drzwi z potrójnymi szybami do budownictwa energooszczędnego o masie skrzydła do
200 kg nie stanowią dla Patio najmniejszego problemu. Dzięki osłonkom o delikatnym kształcie uchylno-przesuwne drzwi mają nowoczesny
wygląd i dyskretnie wkomponowują
się w wystrój wnętrza. Dostępne
w pięciu kolorach osłonki harmonizują kolorystycznie z klamkami.
Nowa koncepcja wózków
z kółkami o dużej średnicy
Podstawa niezawodnego działania
i komfortu obsługi uchylno-przesuwnych drzwi tarasowych Patio to
wysokiej jakości, solidne wózki, płytka sterująca z łatwym dostępem

Patio S / Z z dużym odstawieniem skrzydła
pozwala na stosowanie grubych profili
termoizolacyjnych i ciężkich, dwukomorowych szyb niskoemisyjnych

Wysokiej jakości wózki gwarantują komfort
obsługi drzwi uchylno-przesuwnych.
Eleganckie osłonki o delikatnym kształcie
podkreślają dodatkowo estetykę drzwi
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w razie konieczności oczyszczenia
oraz odporne na zabrudzenia klocki
sterujące. Nowością są wyjątkowo
ciche i lekkojezdne wózki o przekroju
kół 28 mm – ułatwiają one obsługę
i są odporne na zużycie, zapewniając
większą trwałość drzwi.

Inteligentne połączenie
Patio S łączy machanizm przesuwny
z korzyściami najbardziej rozpowszechnionego na świecie okucia
rozwierno-uchylnego – Roto NT.
Zapewnia to producentom oraz dilerom okien i drzwi wymierne korzyści
w zakresie ekonomii logistyki i prostoty montażu.

Patio S z narożnikiem NT
Antywyważeniowe rolki ryglujące
wyróżniają się lekkością działania
i możliwością precyzyjnej regulacji

Klamka Patio S
w wersji standardowej
do drzwi uchylno-przesuwnych.
Rozwiązanie wygodne i praktyczne
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Patio Z

Drzwi uchylno-przesuwne Patio Z:
większy komfort obsługi

Automat uchylająco-domykający
ułatwia otwieranie i zamykanie
nawet bardzo ciężkich drzwi

Funkcje klamki Patio Z

Nowe wózki Patio Z Power

Jeśli zależy Ci na wygodnej obsłudze
drzwi tarasowych, to idealnym rozwiązaniem będzie dla Ciebie uchylno-przesuwne okucie Patio 160 / 200 Z.
„Z” oznacza wersję "zautomatyzowaną", czyli automatyczne przejście
skrzydła do pozycji uchyłu przy przekręceniu klamki. Także obrót klamki
podczas zamykania domyka i rygluje
drzwi – dociskanie skrzydła ręką jest
zbędne. Wygodnie i bez wysiłku
otworzysz i zamkniesz nawet duże
i ciężkie drzwi ze skrzydłami o masie
do 200 kg.

3. O
 twieranie i przesuwanie skrzydła /
zamykanie bez blokady przesuwu
umożliwia otwarcie
od zewnątrz

W skrzydłach o masie powyżej
160 kg stosowane są cichobieżne
wózki tandemowe Patio Z Power
o podwyższonej nośności.
Korzyści dla producentów drzwi:

dosuniętych
drzwi

2. P
 ozycja
uchylna

4. Zamykanie
skrzydła z blokadą przesuwu
przeciwdziała
otwarciu od zewnątrz

	Jednoczęściowy korpus wzmacniający do skrzydeł o dużej masie
do 200 kg
	Wózki są zmontowane fabrycznie,
co znacznie upraszcza ich montaż
i skraca czas okuwania

uchylonych drzwi

1. Skrzydło
zaryglowane

Klamka Patio Z
wersja zamykana na klucz
o podwyższonym poziomie zabezpieczeń;
automat uchylająco-domykający
zwiększa komfort obsługi

Nowe wózki tandemowe Patio Z Power
ze zintegrowanym zabezpieczeniem
antywyważeniowym
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Szerokie spektrum możliwości otwierania
uchylno-przesuwnych drzwi balkonowych ze skrzydłami rozwiernymi
lub elementami szklenia stałego
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Patio S / Z

Roto Patio
zapewnia więcej bezpieczeństwa

Zabezpieczenia do przesuwnych
drzwi tarasowych i okien
Roto zapewnia masywną i stabilną
konstrukcję oraz inteligentne rozwiązania detali, które wpływają na zdecydowane podwyższenie poziomu
zabezpieczeń przesuwnych drzwi
tarasowych i okien. Przewidziane
w standardzie elementy antywłamaniowe, takie jak grzybkowe rolki
ryglujące i zaczepy antywyważeniowe zapewniają zwiększoną odporność na włamanie.

Zaczepy antywyważeniowe NT
w połączeniu z rolkami grzybkowymi stawiają
zdecydowany opór podczas prób wyważenia
okna lub drzwi balkonowych
Patio Z z blokadą błędnego położenia
klamki w standardzie
zapewnia komfort użytkowania drzwi
i przeciwdziała błędom obsługi.

12

Najważniejsze korzyści
nowego Patio S i Z w skrócie:
	Możliwość wykonania drzwi
i okien o dużej powierzchni i masie
skrzydła do 200 kg – zgodnie z
trendem do coraz wyższych
pomieszczeń także w budownictwie mieszkaniowym
	Drzwi tarasowe i okna o wąskich
profilach na wysokość całego
pomieszczenia do 2,70 m tworzą
przestronne i jasne wnętrza
	Możliwość stosowania w drzwiach
i oknach z termoizolacyjnymi pakietami 3-szybowymi w celu spełnienia wysokich wymogów budownictwa energooszczędnego
	Komfortowa i bezgłośna obsługa:
nowe zatrzaski ze specjalnego tworzywa sztucznego pozycjonują skrzydło lekko w położeniu uchylnym
	Blokada błędnego położenia klamki
w standardzie przeciwdziała błędom obsługi i stanowi dodatkowe
zabezpieczenie przed wyważeniem

Korzyści
dla producentów okien i drzwi
	Prosty montaż – nowość: zatrzask
zabezpieczający umożliwia regulację skrzydła w pionie przy użyciu
tylko jednego narzędzia
	Możliwość prostego i elastycznego zwiększenia nośności okucia
do dużych i ciężkich skrzydeł
	Niższe stany magazynowe, np.
w Patio 160 S dzięki łatwemu
w montażu zestawowi wzmacniającemu – oszczędność kosztów
produkcji
	Zmniejszenie podatności skrzydła
na obwieszania dzięki wózkom
tandemowym do skrzydeł o dużej
masie do 200 kg
	Antyprzeciążeniowe zabezpieczenie wózków zdecydowanie ułatwia
zakładanie skrzydła

Przesuwne okno do kuchni Patio 100 S
żeby intensywnie przewietrzyć kuchnię, nie trzeba już uprzątać blatu:
wystarczy przesunąć skrzydło na bok.

Patio S/Z
zakres stosowania
drewno / PVC
Patio 100 S
	Masa skrzydła do 100 kg
	Szerokość skrzydła na wrębie
600 – 1250 mm
	Wysokość skrzydła na wrębie
600 – 2350 mm

drewno / PVC
Patio 160 Z
	Masa skrzydła do 160 kg
	Szerokość skrzydła na wrębie
720 – 2000 mm
	Wysokość skrzydła na wrębie
900 – 2700 mm

Patio 160 S
	Masa skrzydła do 160 kg
	Szerokość skrzydła na wrębie
600 – 1650 mm
	Wysokość skrzydła na wrębie
600 – 2700 mm

Patio 200 Z
	Masa skrzydła do 200 kg
	Szerokość skrzydła na wrębie
1060 – 2000 mm
	Wysokość skrzydła na wrębie
900 – 2700 mm

aluminium
Patio AluVision 100 S / Z
	Masa skrzydła do 100 kg
	Szer. skrzydła 670 – 1280 mm
	Wys. skrzydła 930 – 2380 mm
Patio AluVision 160 S
	Masa skrzydła do 160 kg
	Szer. skrzydła 670 – 1680 mm
	Wys. skrzydła 930 – 2380 mm
Patio AluVision 160 Z
	Masa skrzydła do 160 kg
	Szer. skrzydła 670 – 2000 mm
	Wys. skrzydła 930 – 2700 mm
13

Patio Lift

Patio Lift
Unosi, przesuwa, rygluje – otwiera horyzonty

Wielkie drzwi tarasowe cieszą się
coraz większym zainteresowaniem.
Wpuszczają dużo światła do mieszkań, sklepów i biur, zapewniają kontakt wzrokowy z otoczeniem oraz
otwierają wyjście na zewnątrz, tworząc wspaniałą atmosferę we wnętrzu.
Roto oferuje w tym obszarze wysokiej jakości program okuć – nowy
system Patio Lift do profili aluminiowych. Komfortowe, trwałe i korzystne w cenie rozwiązanie do wielkopowierzchniowych drzwi
unośno-przesuwnych o dużej
masie skrzydła. Jest ono również idealne do skrzydeł termoizolacyjnych
z potrójną szybą, gdyż spełnia obowiązujące wymogi w zakresie energooszczędności i termoizolacyjności.

Stabilne, funkcjonalne,
wszechstronne
Roto Patio Lift spełnia szczególne
wymogi, stawiane systemom okuć

Schemat A
drzwi lewe

Schemat A
drzwi prawe

unośno-przesuwnych do profili aluminiowych. Obejmuje on funkcje
unoszenia, przesuwania, opuszczania i ryglowania. Dodatkowe elementy ryglujące umożliwiają poza

Schemat C

tym funkcję mikrowentylacji.
Okucie stosowane może być do
skrzydeł o masie do 300 kg o wysokości i szerokości do 3000 mm.

Schemat D

Swoboda wyboru układu skrzydeł: w Roto Patio Lift nie ma ograniczeń
Do drzwi z jednym lub dwoma skrzydłami jezdnymi, odbojnikiem na ościeżnicy, elemencie szklenia stałego lub drugim skrzydle ruchomym
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Patio Lift

Prostota i komfort obsługi
Perfekcyjnie dopasowane elementy
systemu odpowiadają za prostotę
obsługi przesuwnych drzwi tarasowych. Wysokiej jakości wózki z łożyskami kulkowymi gwarantują lekkie
i ciche przesuwanie, a tym samym
pełen komfort obsługi.

Skonstruowany na długie lata
Podstawą konstrukcji Patio Lift jest
trwałość. Wszystkie komponenty
wytwarzane są precyzyjnie z masywnych i wyjątkowo odpornych materiałów. Rolki wykonane są z wysokiej
jakości odpornego tworzywa,
a obudowa wózków i zasuwnica – ze
stali szlachetnej i ZnAl-u.
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Wyposażenie na życzenie
Odpowiednie klamki z atrakcyjnej
linii Roto Line dostępne są w kolorze
białym, srebrnym i czarnym oraz
w wersji surowej do malowania.
Poza tym Roto oferuje usługę lakierowania klamek na indywidualne
zamówienia klientów – w jednym
z 200 kolorów.
Zasuwnica Patio Lift do drzwi tarasowych przystosowana jest w standardzie do montażu wkładki bębenkowej i może być stosowana do
różnych klas odporności antywyważeniowej, co gwarantuje minimalne
stany magazynowe.

Właściwe okucie
kluczem do sukcesu
Systemodawcy oraz producenci
okien i drzwi korzystają z szerokiego
pakietu serwisowego Roto, jak np.
zindywidualizowanej dokumentacji
technicznej i możliwości naniesienia
logo producenta drzwi na infoclipie
zasuwnicy. Również prosty i szybki
montaż oraz atrakcyjne warunki
zakupu są mocnymi argumentami
przemawiającymi za Roto Patio Lift –
a tym samym czynnikami decydującymi o sukcesie każdego producenta.
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Patio Life

Dzięki Patio Life żyje się wygodniej
i bezpieczniej

Wymyślone całkowicie od nowa:
działanie i system zabezpieczeń
Dzięki przesuwnemu okuciu Patio
Life nie trzeba unosić dużych drzwi
tarasowych podczas otwierania.
Ciężkie, przesuwne drzwi o masie
skrzydła do 400 kg dają się teraz
przesuwać lekko jak piórko na szynie
jezdnej o długości do 6,5 m. Zapewnia to dużo światła w pomieszczeniu
i pełne rozmachu otwarcie wnętrza.
Szlachetny design rozwiązania Patio
Life tworzy wyjątkową atmosferę
mieszkania, która spełnia oczekiwania najbardziej wymagających użyt-

kowników. Największy atut tego rozwiązania: odpowiednie ustawienie
klamki uruchamia górny i dolny element uszczelniający, gwarantując
bardzo dobrą izolację lub rozszczelnienie całkowicie zaryglowanych
drzwi. Antywyważeniowe elementy
okucia w standardzie zapewniają
skuteczne zabezpieczenie przed
wyważeniem i spełniają wysokie
wymogi w zakresie ochrony antywłamaniowej.

Dodatkowy komfort w wersji
z napędem elektrycznym
Technologia Drive do Patio Life do
profili drewnianych i drewniano-aluminiowych umożliwia całkowicie
automatyczną – a tym samym wyjątkowo komfortową obsługę dużych
i ciężkich drzwi przesuwnych
o masie do 250 kg.
Przesuwanie, ryglowanie i funkcja
zabezpieczonej mikrowentylacji
odbywa się bezgłośnie i bez najmniejszego wysiłku – automatycznie
po naciśnięciu guzika – w postaci
przycisku naściennego lub przy użyciu pilota.
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Podłączenie napędu jest bardzo proste (Plug & Play / "Podłącz i używaj").
Napęd Drive nie jest montowany ani
na skrzydle, ani na ościeżnicy drzwi,
ale jest ukryty w posadzce.
Za sprawą tej innowacji Roto Patio
Life spełnia oczekiwania najbardziej
wymagających estetów.
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Patio Life

Komfort i bezpieczeństwo
przesuwnych drzwi o masie do 400 kg

Podnosi się tylko
uszczelkę

Patio Life zapewnia
najwięcej bezpieczeństwa

Ukryta mikrowentylacja

Otwieranie tarasowych drzwi unośno-przesuwnych ze zwykłymi okuciami to nie lada wysiłek. Żeby można je było przesunąć na bok, trzeba
takie ciężkie drzwi unieść na wózkach. Natomiast w drzwiach z okuciami Roto Patio Life nie trzeba siłować się z drzwiami.
Zamiast podnoszenia skrzydła podczas otwierania mechanizm okucia
jedynie przywodzi uszczelkę, a podczas zamykania dociska ją do ościeżnicy. Ustawienie klamki w odpowiednim położeniu wystarczy. Oto
wygoda obsługi i funkcjonalność,
którą oferuje tylko Roto.

Antywyważeniowe elementy okucia
w standardzie zapewniają w komfortowym systemie Patio Life skuteczną
ochronę przeciwwyważeniową
i spełniają najwyższe wymogi
w zakresie zabezpieczeń antywłamaniowych. Dodatkowy plus to możliwość wyposażenia przesuwnych
drzwi balkonowych Patio Life
w elektromagnetyczne czujniki
otwarcia i zamknięcia Roto MVS
oraz podłączenia do systemu alarmowego. Tak dużo bezpieczeństwa
zapewnia tylko Roto.

Pomysłowo i wygodnie: przy przekręceniu klamki o 180° górna
uszczelka tworzy szczelinę i umożliwia dopływ świeżego powietrza.
Dzięki takiemu mechanizmowi
mamy zawsze pewność, że ani zacinający deszcz, ani natarczywe owady lub kurz nie przedostaną się do
wnętrza. Nawet przy rozszczelnionym Patio Life skrzydło jest całkowicie zaryglowane. Jest to zdecydowana przewaga konkurencyjna: funkcjonalność tego rozwiązania docenimy, gdy nie ma nas dłużej w domu.

Podwójne zabezpieczenie
zarówno w zaryglowanych drzwiach, jak
i w funkcji mikrowentylacji grzybkowa rolka
skrzydła jest stabilnie zakotwiczona
w antywyważeniowym zaczepie na ościeżnicy

Klamka pionowo do góry –
skrzydło w funkcji mikrowentylacji – niewidoczna od zewnątrz szczelina wentylacyjna
w całkowicie zaryglowanych drzwiach

Bezwysiłkowe otwieranie drzwi
By otworzyć drzwi nie trzeba unosić całego
skrzydła lecz jedynie uszczelkę
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Element prowadzący u góry
ze zintegrowanym sterowaniem
uszczelki na obwodzie całego skrzydła

Nowa, zagłębiona klamka Patio Life
bez przeszkód pozwoli otworzyć drzwi tarasowe na całą szerokość skrzydła. Możliwość "wymijania się" dwóch skrzydeł,
jak np. w schemacie D.
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Patio Life

Mniejsze zużycie energii
i życie bez barier

Nowy niski próg gwarantuje
oszczędność energii.

Bez potykacza
w standardzie

Patio Life:
ciepłe drzwi na niepogodę

Specjalna kompozycja materiałów
z tworzyw termoizolacyjnych zapewnia optymalny przebieg izoterm
i przeciwdziała mostkom termicznym. Temperatura we wnętrzu bezpośrednio na progu wynosi 10°C
nawet podczas mrozów do –15°C.
Korzyść: w obszarze progu nie skrapla się para i nie tworzy się wilgoć.

O zwykły, wystający próg nietrudno
się potknąć – dotyczy to szczególnie
dzieci i ludzi starszych. Dla osób na
wózku inwalidzkim to bariera nie do
pokonania. Komfortowy, niski próg
Patio Life to bardzo funkcjonalne
rozwiązanie: płaska szyna jezdna
usuwa kłody spod nóg zapewniając
przestrzeń mieszkalną bez barier w
atrakcyjnej wizualnie postaci. A co
najważniejsze: mimo niskiego progu
rozwiązanie spełnia najwyższe
wymogi w zakresie szczelności.

Obwodowe uszczelki na całym
skrzydle zapewniają niezawodną izolację cieplną nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych. Znakomite parametry szczelności spełniają stale rosnące wymogi i najwyższe standardy rynkowe. Intensywny
deszcz i burza nie stanowią dla Patio
Life najmniejszego problemu.

Nowy, komfortowy, niski próg Patio Life
z aluminiową, wymienną osłoną, podlegający w 100 % recyklingowi
jest nadzwyczaj odporny na obciążenia. Płaska szyna jezdna zapewnia
przejście bez barier
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Najważniejsze korzyści w skrócie
	Komfortowa obsługa przesuwnych
drzwi o masie do 400 kg
	Klamka zawsze w intuicyjnym
położeniu; wyeliminowanie błędów obsługi
	Bezwysiłkowe otwieranie drzwi
	Klamka zamkniętych drzwi – skierowana w dół – jak w zwykłym
oknie
	Możliwość dużych przeszkleń
przesuwnych: długość szyny
jezdnej do 6,5 m

Obszary zastosowania
	Komfortowy, niski próg bez barier
ze specjalnej kompozycji materiałów – optymalna izolacja cieplna
	Niewidoczna od zewnątrz mikrowentylacja w całkowicie zaryglowanych drzwiach
	Wyjątkowa estetyka
	Zabezpieczenia antywyważeniowe
w standardzie w najwyższej klasie
odporności antywłamaniowej
	Najwyższa izolacyjność nowego
systemu uszczelnień

	Wyjście na taras lub balkon bez
barier
	Drzwi wieloelementowe, także z
możliwością otwierania "w ścianę"
zapewniają bogactwo aranżacji
wnętrz
	Jako drzwi dzielące pomieszczenia
	Maks. szerokość skrzydła 3235 mm
	Maks. wysokość skrzydła 2670 mm
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Patio 6080

Żeby przestrzeń mogła
rozwinąć skrzydła

System okuć Patio 6080
do drzwi harmonijkowych
pozwala na pełne rozmachu otwarcie pomieszczenia na zewnątrz
i połączenie go z otoczeniem. Skrzydła takich drzwi po otwarciu nie
zabierają dużo miejsca. Do ogrodu
zimowego, na taras lub między salami konferencyjnymi, a także do
kawiarni lub restauracji: Patio 6080
umożliwia stworzenie przejścia
o wyjątkowo dużej szerokości
w świetle otworu. Więcej komfortu:
dzięki niskiemu progowi Patio 6080
z izolacją termiczną nic nie wystaje

w przejściu, o co można by się było
potknąć. Jest to rozwiązanie do
budownictwa bez barier oraz dla
większego komfortu mieszkania –
w szczególności np. dla ludzi ceniących komfort, rodzin z małymi dziećmi lub dla osób starszych. W wersji
z niezależnym od ciągu harmonijki
skrzydłem rozwierno-uchylnym,
otwierającym się na drugi bok,
zapewniona jest wygoda wietrzenia
pomieszczeń bez konieczności
otwierania całej harmonijki.

To rozwierno-uchylne skrzydło pełni
na co dzień rolę klasycznych drzwi
balkonowych ze wszystkimi ich zaletami.

Szerokie spektrum zastosowań
Okucia harmonijkowe Patio z powodzeniem stosować można do profili
okiennych z drewna, drewna z okładziną aluminiową, PVC, i aluminium.

Stabilne wózki
zapewniają lekkie przesuwanie i składanie drzwi

Zawias
lakierowany proszkowo,
z możliwością regulacji
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Ukryte wkręty
lepszy wygląd i większa odporność
na włamanie

Zawieszenie z wózkami i
komfortową szyną jezdną
rozwiązanie niskoprogowe z myślą
o budownictwie bez barier

Różnorodność stylu
lakierowane proszkowo zawiasy w trzech
wariantach kolorystycznych:
w srebrze, bieli i brązie
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Patio 6080

Mocne
nie tylko wrażenie

Funkcjonalność z dużym
wdziękiem

Niezawodna ochrona
przed wilgocią

Niezwykle
elastyczny

Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji
zawieszenia skrzydła i wózków na
łożyskach igiełkowych Patio 6080
wyróżnia się doskonałymi własnościami jezdnymi. Wąskie i zgrabne,
lakierowane proszkowo elementy
okucia dają poza tym dużą swobodę
wykonania elementów drzwi
z uwzględnieniem indywidualnych
upodobań wykończenia i sytuacji
budowlanej.

W wyniku różnic temperatury na
drzwiach w obszarze progu może
tworzyć się wilgoć. By temu przeciwdziałać Patio ma niski, izolowany
termicznie próg i udoskonalony system uszczelek. Osłona z rowkami
antypoślizgowymi chroni dodatkowo
przed zanieczyszczeniami w obszarze przejścia

Zawiasy regulować można płynnie w
płaszczyźnie poziomej przy użyciu
klucza imbusowego w zakresie ±3
mm. Możliwość wyboru otworów
pod wkręty pozwala na dobre dopasowanie montażu do stosowanego
systemu profili, a także do grubości
przylgi.

Zakres stosowania
Patio 6080
drewno/PVC
	Masa skrzydła do 80 kg
	Szerokość skrzydła na wrębie od
450 mm do 1200 mm (odrębne
skrzydło na przejście)
	Szerokość skrzydła na wrębie od
450 mm do 900 mm (skrzydło ciągu harmonijki)
	Wysokość skrzydła na wrębie od
600 mm do 2400 mm
aluminium
	Masa skrzydła do 80 kg
	Szerokość skrzydła na wrębie:
480 – 1230 mm (skrzydło niezależne)
	Szerokość skrzydła na wrębie:
480 – 930 mm (skrzydło ciągu
harmonijki)
	Wysokość skrzydła na wrębie:
630 – 2430 mm
	Długość szyny jezdnej do: 6 m
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Patio 6080
z odrębnym skrzydłem rozwierno-uchylnym na przejście

Warianty układu skrzydeł
schematy możliwych realizacji ilustrują
dostępne warianty okucia Patio 6080
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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
www.tajemniceokienne.pl

Zasięg ogólnopolski
Dyrektor sprzedaży
Mirosław Bogdalski
tel.: 0 604 956 012
Okucia do okien
z aluminium oraz
otwieranych na zewnątrz
i przesuwnych
Łukasz Kałapus
tel.: 0 502 340 646
Andrzej Schwacher
tel.: 0 600 440 880

Serwis
oprogramowania
Marcin Chrostowski
tel.: 0 602 224 959
Grzegorz Michalak
tel.: 0 604 940 171

Produkty do drzwi
Agnieszka Gil
tel.: 0 504 186 660
Leszek Rumiński
tel.: 0 691 858 889

Paweł Zaręba
tel.: 0 696 403 921
Artur Pałac
tel.: 0 606 839 759

Roto Engineering
Rafał Koźlik
tel.: 0 602 795 026

Wszechstronne systemy okuć od jednego specjalisty:

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 Tilt&Turn | Najbardziej rozpowszechniony na świecie system okuć rozwierno-uchylnych
		 do okien i drzwi balkonowych
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Regionalni doradcy techniczni

