Teknik för fönster och dörrar

Roto Patio

Roto Patio

Högre säkerhet, mer bekvämt
för skjutdörrar och -fönster i hög kvalitet

Roto Patio: högre säkerhet, mer bekvämlighet
för skjutdörrar och -fönster i hög kvalitet

En lösning som passar
i alla situationer
Roto erbjuder ett omfattande program av beslagslösningar för de
mest skilda skjutdörrs-varianter.
Tippbeslagen Patio S och Patio Z,
parallellskjutbeslagen Patio PS
samt vikningsskjutbeslaget Patio
6080 finns i urvalet. Dessa beslag
kan användas såväl i träprofiler som
i plast- eller aluminiumprofiler med
utmärkt resultat – för ett brett til�lämpningsspektrum som uppfyller
kundernas individuella önskemål.
Det nya Patio Lift har utvecklats
speciellt för stora lyftskjutdörrar av
aluminiumprofiler med fönstervikter på upp till 300 kg. Patio Life, det
komfortabla beslagssystemet för
lyftskjutelement av trä, trä/aluminium och plast avrundar det mångsidiga Patio-programmet.
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Ta det säkra före det osäkra
Alla versioner av Patio-beslagen är
kompatibla med Roto MVS-systemet för magnetisk låsning och öppningsbevakning. Det kan byggas in
enkelt och snabbt, när som helst.
Om Roto MVS är anslutet till ett
larmsystem skickar det en signal
om fönstren eller dörrarna inte är
ordentligt låsta, eller försök till inbrott.
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Patio PS

Det komfortabla beslaget
för parallellskjutelement

Patio PS: Alla argument talar för
det
Roto Patio PS är vårt nya beslagssystem för parallellskjutfönster och
-dörrar upp till 2,35 m fönsterhöjd
och 160 kg fönstervikt. Här tippas
inte fönsterhalvan när den öppnas
utan ställs upp parallellt och skjuts
åt sidan. Den ideala lösningen för
utrymmesbesparande balkong- och
terrassdörrar eller -fönster.
Den som har höga krav på manövreringskomfort, säkerhet och funktion och samtidigt sätter stort värde på estetik har funnit det optimala beslaget med Patio PS.
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 Systemet är lätt att montera och
mångsidigt användbart
 En innovativ fjäderdämparenhet
möjliggör en bekväm, nära nog
kraftfri öppning och stängning av
alla fönsterformat.
 Den lämpar sig för trä-, trä/aluminium- såväl som för plastprofiler
och kan även användas i standardmässiga vridtipp-fönsterprofiler.
 Genom den stora uppställningsbredden på 125 mm kan beslaget
även användas på fönstersystem
med treglasfönster och täcker in
98 % av alla möjliga fönsterkonstruktionsdjup.

Garanterat perfekt lopp:
löpvagnen
Genom vår innovativa löpverksteknologi kan såväl stora som små
skjutelement förflyttas lätt och bekvämt på samma sätt.
En fjäder i den bakre löpvagnen
lagrar den energi som används när
fönstret öppnas. När det stängs frisätts denna energi och drar in fönstret i karmen.

Konsekvent komfortorienterat:
glidskenorna
Någon tilltryckning krävs inte. Fönsterhalvans lättgående, angenäma, tysta lopp ombesörjs också av
de stora synnerligen långlivade
löprullarna.

Den nya, styrda glidskenan med inbyggd fjäderlagring säkerställer att
fönsterhalvan löper in friktionsfritt
och drar denna exakt till det önskade läget. Den integrerade dämparen förhindrar inklämning.
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Patio PS

Användbara funktioner, estetisk design,
enkel, ekonomisk montering

Luftutbyte och säkerhet seriemässig: spaltventilationen

Allt för perfekt utseende

Roto Patio PS bidrar till ett hälsosamt inomhusklimat och förhindrar
mögeltillväxt och överhettning av
rummen på sommaren. Det profilspecifika slutstycket för spaltventilation möjliggör en mycket effektiv
spaltventilation: Grip enkelt tag i
180°-läget vrid, färdig! Standardutförandet (RC1) är försett med fyra
slutstycken för spaltventilation för
oförhindrat luftutbyte över alla
fönsterkanter. Säkerhetsklass RC2
uppnås vid användning av ytterligare slutstycken, såväl i spaltventilations- som i stängt fönsterläge.

De diskreta, slanka täckkåporna
möjliggör en estetisk anspråksfull
fönster- och dörrdesign.

I motsats till ett tippat fönster
märks knappast spaltventilationsställningen utifrån, vilket höjerinbrottsskyddet ytterligare.
Fördelen med säkerhetstemat
Samtliga komponenter är tillverkade
av robusta material och garanterar
hög stabilitet. Standardmässigt inbyggda säkerhetssvampkolvar och
slutstycken, omringande centrallås
samt genomgående tätningar gör
parallellskjutdörren både säker och
varaktigt tät.
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De finns, såsom alla andra synliga
byggdelar, till exempel handtag och
skenor tillgängliga i fem färger. En
ytterligare ljusglimt: Patio PS släpper in mycket ljus i rummet, för
med detta beslag kan även mycket
smala profiler tillverkas utan problem.
Fri genomgång – mer komfort
Fönsterkarmens frimått på
36,5 mm innebär en mycket låg
tröskelhöjd och därmed obehindrad, nästan plan genomgång inåt
och utåt.

Patio PS: Det slanka, användarvänliga beslaget

Roto Patio PS kombinerar komponenter från det omfångsrika Roto
NT-bygglådesystemet, till exempel
kuggdrev eller vinkeljärn, med Patio-specifika byggdelar såsom löpvagnar, glidskenor eller skensatser.
Detta gör omständlig specialtillverkning överflödigt och ger fördelar för logistiken:

L
 ämplig för manuell montering
och del- och helautomatiserad
montering
E
 nkel disposition
 L åga lagerhållningskostnader
Beslagssystemet övertygar dessutom med förmonterade byggdelar
och intelligenta detaljer för snabb
och enkel montering.
 Inställbar

förstärkningsdel för optimal anpassning av beslaget till
olika fönstervikter, konstruktionsdjup och fönsterrutlägen

 Den nya, styrda glidskenan understödjer fjäderdämparenheten
och ombesörjer ett perfekt fönsterinlopp till den stängda ställningen
 Minimerad klämrisk genom
integrerad dämpare
 Höjdinställning med säkringsklämma möjliggör fönster- justering med endast ett verktyg
 M
 ittfixerade centrallåskomponenter i Roto NT förenklar monteringen.
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Patio S/Z

Stora, tunga Kipp-delar
Glider bra

Patio: den platsbesparande
fönsterlösningen
Vill du har en stor altandörr i lägenheten – men inte använda sidohängda bågar eftersom du har
blommor eller andra föremål i
fönstret? Det är i sådana här fall vi
rekommenderar en Kipp-dörr. Den
ger de vanliga ventilationsmöjligheterna i lutningsläge samtidigt som
den matchar de övriga fönstren.
Luta och skjut både små och stora
fönster på ett smidigt och platsbesparande sätt, med både den funktionella Patio S och den bekväma
Patio Z med integrerad positiv kontroll. Vi rekommenderar Kipp-dörrar
särskilt för balkong- och altandörrar, utbyggnader/glasbyggnader
och uterum. I enlighet med nuvarande arkitekturtrender kan

bågar från golv till tak på upp till
2,7 m användas och även tunga
värmeisolerande rutor med treglas
och en bågvikt på upp till 200 kg.
De diskreta slimmade täckskydden
framhäver det moderna utseendet
på dina Kipp-dörrar och uppfyller alla estetiska krav. Täckskydden finns
tillgängliga i fem olika färger och
kan matchas med handtaget och
skyddsprofilen.
Nytt boggiekoncept med
maximal diameter på rullen
Högkvalitativa boggie hjul, lättrengjorda skenor och ett smutsfritt
skenblock håller funktionen i perfekt skick och gör att du kan

Patio S och Z med lång skjutsträcka
gör det möjligt att använda mycket djupa
bågprofiler som oftast används med
värmeisolerande rutor och treglas

De tåliga boggierna
gör det enkelt att hantera Kipp-delarna.
Täckskyddens diskreta design gör dörren
mer estetiskt tilltalande
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använda ditt Kipp-system utan problem. Nyhet: Det mjuka glidet och
tysta rullarna som är hela 28 mm
stora hjälper till att göra systemet
smidigare och mer hållbart.

Fotografi: fnp architects

En smart kombination
Patio S kombinerar skjuttekniken
hos Patio med alla fördelarna i det
bästsäljande Dreh-Kipp-beslagssystemet Roto NT. Fördel: mindre
logistik och snabbare montering för
både återförsäljaren och tillverkare
av fönster och dörrar.

Patio S med NT-hörndrivning
Säkerhetskolvarna känner man igen på
deras mjuka användning och hur enkla
de är att justera

Patio S-handtag
Standardversion för
Kipp-delar.
En praktisk och
enkel lösning
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Patio Z

Patio Z Kipp-dörrar:
För enklast möjlig användning

Den positiva kontrollfunktionen
gör det enkelt att öppna
Om du tycker att det viktigaste är
att balkongdörren är lätt att öppna
och stänga är det nya Patio 160 /
200 Z Kipp-systemet perfekt för
dig. ”Z” står för positiv kontroll,
alltså automatisk lutning när
hand¬taget vrids. Den inbyggda
positiva kontrollfunktionen för alltid
bågen till läge för lutning och låsning – du behöver alltid inte trycka
ut bågen för hand. Tack vare detta
kan du utan ansträngning öppna
även mycket stora och tunga skjutdörrar på upp till 200 kg.

Användning av
Patio Z-handtag

Ny kraftig boggie för
Patio Z

3. K
 oppla loss bågen och skjut

De robusta och kraftiga men ändå
tystgående boggierna används vid
bågvikter på 160 kg och uppåt. Fördelar för tillverkaren:

(förblir frånkopplad vid skjutning/stängning)

2. Lutningsbåge

4. Skjutbåge
(kopplas när
den skjuts/
stängs –

	Hus i ett enda stycke för riktigt
höga bågvikter upp till 200 kg
	Förmonterade komponentgrupper gör att monteringen går
snabbt

Obs!
Risk för
utelåsning!)

1. Bågen stängd

Patio Z-handtag
Låsbar version
med positiv kontroll
för högre säkerhet och
bekvämlighet

Ny kraftig boggie för Patio Z
med inbyggd brytskydd
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Det omfattande utbudet av Patio Kipp-dörrar
Ytterligare versioner finns tillgängliga
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Patio S/Z

Roto Patio
ger ökad säkerhet

Skydd för skjutfönster
och -dörrar
Med hållbar, robust och stabil teknik
kan Roto erbjuda intelligenta lösningar som ökar säkerheten för
skjutfönster och -dörrar. Säkerhetskomponenter inbyggda som standard, som till exempel säkerhetskolvar och stift, garanterar en hög
nivå av inbrottsskydd.

En snabb överblick av fördelarna med de nya Patio S och Z
	Stora fönsterområden och höga
bågvikter på upp till 200 kg kan
användas. Detta behövs för att
möta trenden med högt i tak
även i privata hem
	Fönster från golv till tak med höjder upp till 2,7 m och slimmade
profiler skapar ljusa rum med
härlig rymd
	K an användas med treglas
i tunga värmeisolerande fönster
för att uppfylla krav på isolering
och energieffektiva hus
	Bekväma och enkla att använda
tack vare nya hakar gjorda i specialplast som fäster bågen enkelt
i lutat läge
	Med brytskydd inbyggd i Patio Z
som standard förhindras brytförsök på bågen

Fördelar för
tillverkaren:
	Enkel montering: Höjdjusteringsfunktion med säkerhetsfäste gör
det möjligt att justera bågen med
ett enda verktyg
	Enkel och flexibel eftermontering
för högre bågvikt
	Enkel logistik, till exempel Patio S
med ett lättmonterat förstärkningskit
	Förenklad materialplanering,
minskad lagerhållning och stor
potential att dra ner på kostnaderna
	Minskat överhäng i bågen tack
vare en dubbel boggie för höga
bågvikter
	Boggiens säkerhetsanordning gör
det enklare att montera bågen

NT säkerhetskolv
Kompatibelt med hela Patio-konceptet.
De estetiskt tilltalande säkerhetskolvarna
ger, tillsammans med svampkolvarna en
hög säkerhetsnivå
Den inbyggda misskötselanordningen
är standard på Patio Z
och ser till att användningen fungerar
bekvämt och förhindrar misskötsel
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En översikt över Patio
Kipp-teknik
Patio 100 S
	Bågvikter på upp till 100 kg
	Bågens falsbredd kan vara från
600 mm upp till 1 250 mm
	Bågens falshöjd kan vara från
600 mm upp till 2 350 mm

Patio 160 Z
	Bågvikter på upp till 160 kg
	Bågens falsbredd kan vara från
720 mm upp till 2 000 mm
	Bågens falshöjd kan vara från
900 mm upp till 2 700 mm

Patio 160 S
	Bågvikter på upp till 160 kg
	Bågens falsbredd kan vara från
600 mm upp till 1 650 mm
	Bågens falshöjd kan vara från
600 mm upp till 2 700 mm

Patio 200 Z
	Bågvikter på upp till 200 kg
	Bågens falsbredd kan vara från
1 060 mm upp till 2 000 mm
	Bågens falshöjd kan vara från
900 mm upp till 2 700 mm
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Patio Lift

Patio Lift
Lyfter, skjuter, låser – öppnar horisonter

Fönsterdörrar med stora ytor är fortfarande trendiga. De släpper in ljus i
bostads-, butiks- och kontorsrum,
erbjuder fri sikt och direkt tillgång
utåt – och skapar därmed en äkta
stämning av välbefinnande.
Roto erbjuder lämplig, kvalitativ
högvärdig beslagsteknik för detta:
det nya beslagssystemet Roto Patio
Lift för aluminiumprofiler. Den komfortabla, långlivade och ekonomiska
lösningen för stora lyftskjutdörrar
med höga fönstervikter. Perfekt
lämpad även för värmeisolerande
treglasfönster, som uppfyller de rådande energispar- och värmeskyddsföreskrifterna.

Stark, funktionell, mångsidig
Roto Patio Lift uppfyller de alldeles
speciella kraven, som ställs på ett
lyftskjutsbeslagssystem för aluminiumprofiler.

Schema A
DIN vänster

Schema A
DIN höger

Till dessa hör funktionerna lyftning,
skjutning, sänkning och regling.
Valfria stängningsdelar möjliggör
dessutom spaltventilation.

Schema C

Beslaget lämpar sig för fönstervikter
på upp till 300 kg samt för fönsterhöjder och -bredder på upp till
3 000 mm.

Schema D

Fritt val av fönsteruppdelningen
En eller två rörliga fönsterhalvor, anslag vid karmen, vid den fasta glasningen eller vid den andra rörliga fönsterhalvan – vid Roto Patio Lift är
allting möjligt.
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Patio Lift

Lätt att manövrera, glädjande komfortabel
Funktionskomponenter som är precist avpassade till varandra förenklar manövreringen av din skjutdörr.
Och för att du skall kunna åtnjuta
dessa förmåner helt i stillhet, ombesörjer den högvärdiga löpvagnstekniken med kullagrade löprullar lättgående, viskande tysta lopp.

Utvecklat för ett långt liv
Roto Patio Lift är konsekvent konstruerat för ett långt liv. Alla komponenter är omsorgsfullt bearbetade
och tillverkade av beprövade, extremt robusta material. Sålunda består till exempel löprullarna av motståndskraftig högkvalitativ plast,
löpvagnarnas och drevens hus är
tillverkade av högvärdigt rostfritt
stål respektive zinkgjutgods.
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Utrustning enligt kundens
önskemål
De lämpliga handtagen i attraktiv
RotoLine Design finns tillgängliga i
vitt, silver och svart, samt i utförandet "obearbetat". Dessutom belägger Roto handtagen enligt individuella designönskemål – med fler än
200 specialfärger.
Patio Lift-drev för fönsterdörrar förbereds redan vid serietillverkningen
för mottagning av en profilcylinder
och uppfyller därigenom olika säkerhetskrav – med minimal logistikkostnad.

Framgångsrik med det rätta
beslaget
Systemleverantörer och fönstertillverkare drar fördel av Rotos omfattande servicetjänster, såsom exempelvis den kundspecifika
dokumentationen och av möjligheten att förse drevet med det egna
företagets logotyp. Dessutom
den enkla, snabba monteringen och
de fördelaktiga inköpsvillkoren är
starka argument för Roto Patio Lift
– och avgörande framgångsfaktorer
för alla tillverkare.
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Patio Life

Patio Life gör livet enklare
och säkrare

Väl genomtänkt användning
och säkerhet
Med Patio Life skjutreglage slipper
du lyfta dörren som tidigare varit
en nödvändighet. Nu är det en
barnlek att använda tunga lyft- och
skjutdörrar med bågvikt upp till 400
kg. Patio Life gör det möjligt att använda stora fönsterdelar på upp till
6,5 m, så att du kan få in mycket
ljus i rummen och skapa en fantastisk atmosfär.
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Patio Life innebär en ståtlig design
för att passa dina krävande kunder.
Huvudfunktionen: De vågräta tätningskomponenterna kontrolleras
med handtaget och stänger dörren
helt tätt. De inbyggda säkerhetskomponenterna som följer med
som standard håller en hög säkerhetsnivå och ett effektivt inbrottsskydd.
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Patio Life

Ytterligare säkerhet och bekvämlighet
för stora skjutdörrar på upp till 400 kg

Endast tätningen måste lyftas

Patio Life ger
det bästa skyddet

Diskret nattventilation

Med konventionella beslag är det
ett riktigt styrkeprov att öppna stora lyft- och skjutdörrar. Innan dörren eller fönstret kan skjutas åt sidan måste hela bågen lyftas. Med
den unika tekniken i Patio Life slipper du detta. Istället för att lyfta hela bågen måste endast tätningarna
lyftas och sedan sänkas igen vid
stängning. Allt detta sköts via
handtaget. Tack vare att den är så
enkel att använda är Roto långt före
konkurrenterna.

Säkerhetskomponenter med
svampkolvar är inbyggda i vår premiumprodukt ”Patio Life”, även i
den grundläggande versionen är
detta standard och ger ett effektivt
brytskydd och uppfyller därmed de
högsta kraven på säkerhet och inbrottsskydd. Ytterligare ett plus:
Patio Life kan enkelt utrustas med
elektroniska komponenter för övervakning av öppning och stängning
samt inbrottslarm och varningar.
Det är endast Roto som kan erbjuda den här nivån av säkerhet.

Genialiskt och bekvämt: när handtaget vrids 180 ° dras den övre tätningen på skjutdörren tillbaka och
öppnar nattventilationen så att varken regn, insekter eller smuts kan
komma in. I och med detta är skjutdörrarna fortfarande helt låsta. En
riktig produktfördel som gör användningen mer bekväm, särskilt
när du inte ska vara hemma under
en längre tid.

Du behöver inte skjuta på med all din
kraft
Bågen lyfts inte för att skjuta dörren,
bara tätningen

Dubbel säkerhet
Svampkolven sitter helt fast i slutblecket
både i låst läge och i läget för attventilation

Handtaget i lodrätt läge (uppåt)
för diskret nattventilation – i det här läget
kan du lufta hemmet utan att det syns
utifrån
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Övre skena
med inbyggd styrmekanism
för den nya omkringliggande tätningen

Det nya helt indragbara Patio Life-handtaget
ger maximal öppning utan hinder. Flexibel öppning från
båda sidor eftersom fasta rutor inte behövs där diagram D
utförs
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Patio Life

Sänk energiförbrukningen
och ta bort hinder i livet

Spara energi med den nya
förbättrade tröskeln

Ingen risk att snubbla
som standard

Patio Life: dörren som tål både
väder och vind

En särskild mix av värmeisolerande
material ger optimal termisk effektivitet och förhindrar oönskade köldbryggor. Rumstemperaturen precis
ovanför tröskeln ligger över 10 °C,
även om utomhustemperaturen på
vintern sjunker så lågt som till
– 15 °C. Fördel: ingen kondens.

Konventionella trösklar är en klar
snubbelrisk, särskilt för små barn
och äldre. För de som sitter i rullstol kan detta vara ett oöverstigligt
hinder. Roto erbjuder en god lösning med Patio Life och dess innovativa förbättrade tröskel: De plana
rullspåren gör att du inte riskerar
att snubbla och kan leva som du
vill. Anmärkningsvärt: trots den låga tröskeln uppfylls de högsta kraven på tätningen.

Omkringliggande tätningar ger ett
pålitligt skydd även i de värsta väder. De bästa tätningsvärdena på
marknaden uppfyller de ökade kraven i världen. För Patio Life är varken ösregn eller tropiska stormar
något problem.

Nya Patio Life har en förbättrad tröskel
med utbytbart aluminiumskydd som är 100 % återvinningsbart
och mycket tåligt. De plana rullspåren utgör inget hinder när du går ut
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En översikt av fördelarna:
	Okomplicerad och bekväm
hantering av stora skjutdörrar på
upp till 400 kg
	Logisk, intuitiv användning av
handtaget, det går inte att göra
fel
	Du behöver inte skjuta på med all
din kraft
	Handtagets låsläge är samma
som för fönstren
	Stora glasade områden kan konstrueras: Fönsterenheter på upp
till 6,5 meter

Tillämpningar
	Den förbättrade tröskeln är tillverkad i en speciallegering för
optimal isolering
	S äker nattventilation som inte
syns utifrån
	E xklusiv design
	Inbyggda säkerhetskomponenter
som standard för högsta möjliga
inbrottsskydd
	Ett nytt tätningskoncept ger de
bästa värdena

	Inga hinder ut till altanen eller
balkongen
	Flexibel inredning, flera delar kan
delvis fästas i fördjupningar i väggarna
	Kan användas för att dela av rum
	Maximal bågbredd är 3 235 mm
	Maximal båghöjd är 2 670 mm
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Patio 6080

Öppna upp
dina rum!

Patio 6080-tekniken
för vik- och skjutdörrar
öppnar upp rummet på ett
elegant och effektivt sätt. Alla dörrar viks för att spara plats och lätt
kunna skjutas åt sidan. Tack vare
detta kan alla rum öppnas upp helt
och hela öppningen kan användas.
Du får en stor öppning till altanen
eller uterummet med plats för konferenser, gäster och affärsmöten.
Ytterligare något som bidrar till bekvämligheten: tack vare den isolerande delade tröskeln på Patio 6080
är det ingen risk att du halkar eller
snubblar.

Detta är särskilt användbart för familjer med småbarn eller i lägenheter och hus som är specialbyggda
för äldre eller handikappade. Självklart har vi även tänkt på ventilationen: en inbyggd Dreh-Kipp-båge
som kan användas oberoende av
vikbågarna gör detta möjligt.

I dagligt bruk fungerar den här bågen som balkong- och/eller altandörr med alla fördelar detta medför.
En mängd olika tillämpningar
Patio-beslagen för vik- och skjutdörrar kan användas med profiler i
trä, trä/aluminium, PVC och aluminium.

Stabila boggier
ger en silkeslen, glid och
öppnings funktion

Ramens gångjärn
Justerbara och pulverlackerade
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Dolda skruvfästen
Inbrottsskydd och elegant design

Stödfäste med boggie och
förbättrade rullspår
Den plana tröskeln gör att du kan leva utan
hinder

Designmångfald
Pulverlackerade gångjärn i silver vitt och
medium brons
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Patio 6080

Den inte bara
ser fantastisk ut!

Funktion och skönhet – i ett

Perfekt skydd mot fukt

Många olika varianter

Tack vare den optimerade boggietekniken och de stiftstyrda rullarna
glider Patio-beslagen för vik- och
skjutdörrar fram silkeslent. De plana
pulverlackerade komponenterna
finns tillgängliga i flera olika färger
så att du kan inreda som du vill.

Fukt kan uppstå vid trösklar på
grund av temperaturskillnaderna.
För att förhindra detta har Patio en
temperaturdelad tröskel och
ett förbättrat tätningssystem. En
extra skyddsremsa med glidsäkra
spår skyddar mot smuts i passagen.

Gångjärnen kan justeras steglöst
± 3 mm med en insexnyckel. Variabla fästen gör det möjligt
att justera profilsystemet optimalt.
Systemet kan även
justeras för att passa olika överlappande höjder.

Användningsområden för Patio
6080
	Bågvikt på upp till 80 kg per båge
	Bågens falsbredd kan vara från
450 mm upp till 1 200 mm (aktiv
båge)
	Bågens falsbredd kan vara från
450 mm upp till 900 mm (vikbåge)
	Bågens falshöjd kan vara från
600 mm upp till 2 400 mm

Patio 6080
men inbyggd Dreh-Kipp-båge
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Versioner
Diagrammet med tillämpningar visar de olika versionerna
av Patio 6080 för vik- och skjutdörrar
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Roto Frank SA
Teknik för fönster och dörrar

Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tyskland
Telefon
+49 711 7598-0
Fax
+49 711 7598-253
info@roto-frank.com

Rue du Bosquet 1
1400 Nivelles
Belgien
Telefon +32 67 89 41 40
Fax :
+32 67 84 14 56
info.west@roto-frank.com

www.roto-frank.com

www.roto-frank.com

Från ett enda ställe: får du ett optimalt beslagssystem som klarar alla utmaningar

Roto Tilt&Turn
Roto Sliding
Roto Door
Roto Equipment

| Världens bäst säljande Dreh-Kipp-system för fönster och balkongdörrar
| Beslag för stora skjutfönster och -dörrar
| Ett utbud av passande komponenter för dörrar som alltid stängs lika bra
| Ytterligare teknik för fönster och dörrar
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Roto Frank AG
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