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Celosvětové know-how, dlouhodobá důvěra 
Roto hraje po desetiletí přední roli v oblasti technologie oken a dveří. 
Jako vynálezce prvního průmyslově vyráběného otvíravě sklopného 
kování jsme garantem německého inženýrského umu s velkou užit-
nou hodnotou. Díky vysoké kvalitě naší výroby, efektivním dodacím 
procesům a našemu rozsáhlému servisu každodenně dokazujeme, že 
se naši zákazníci a jejich obchodní partneři mohou po celém světě 
spolehnout na známou značku Roto.

Všestranný sortiment kování pro standardní  
a úzké profilové systémy 
Stále více majitelů preferuje velké prosklené čelní plochy - pro svět-
lem zalité obytné prostory a exkluzivní panorama. Zdvižně posuvné 
systémy vytvářejí díky velkorysému otvírání a jednoduchému ovládá-
ní plynulý přechod mezi interiérem a exteriérem. Nové Roto Patio Lift 
pro hliníkové profily splňuje vysoké požadavky na komfort, design 
kvalitu a bezpečnost a také hospodárnost při zpracování. Vyvinuté 
pro hmotnost křídla až 400 kg v rámci standardních nebo moderních 
úzkých profilů, s četnými aplikačními možnostmi.

Systém  
zvyšující  
standardy.
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– díly vozíku z ušlechtilé oceli 

– integrované vedení unašeče 

– kuličkovými ložisky osazená kolečka 
vyrobená z vysoce kvalitního inovativního 
plastu 

– ušlechtilá ocel Plus vozíku pro zvláštní 
ochranu proti korozi

– převod pro okenní a dveřní rozměr 
(výška křídla 1.000 až 3.100 mm) 

– dveřní převod sériově  
včetně přípravy pro upevnění  
zámkové vložky 

– možné individuální logo zákazníka  
(Infoclip) 

– standardně integrovaný tlumič pro 
hmotnost křídla větší než 300 kg proti 
nekontrolovanému zpětnému nárazu 
kliky

Vysoce kvalitní technika vozíku  
pro vynikající provozní vlastnosti a hladký 
chod. Maximální odolnost díky použití 
zvláště robustních materiálů.

– klasický design Roto Line 

– bez povrchové úpravy v rámci možností 
individuální barvy podle přání zákazníka 

– klika s tlačítkem pro variantu 150 úzká: 
Jednoduše nechat zaskočit a křídlo 
bezpečně odsunout v rámci ještě většího 
komfortu obsluhy

Kliky s průběžným Roto Line desingem 
umožňují dosažení moderního a sjednoce-
ného vzhledu celé nemovitosti.

Převod s komfortním ovládáním  
a rychlou montáží

Roto Patio Lift přináší do každé moderní budovy vysoký komfort obsluhy a design pro náročné. Úzké 

varianty otvírají mnoho dalších možností použití: Roto Patio Lift lze nyní aplikovat také v rámci moder-

ních, úzkých profilů s malými pohledovými šířkami a vysokými požadavky na design. Jednoduše apliko-

vatelný osvědčený systém přesvědčuje navíc svým tichým chodem a dlouhou životností.

Kvalita, která jednoduše 
funguje.
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Moderní technologie  
prezentuje obojí: inovaci  
a jednoduchost.
Jednoduchá montáž 
již při vývoji našeho kování dbáme na to, aby každý pracovní krok byl 
pro naše zákazníky navržen co nejefektivněji. To znamená, že nároč-
né technické díly jsou perfektní, pouze pokud je lze jednoduše a hos-
podárně zpracovat. Proto byl například převod Roto Patio Lift kon-
struován tak, aby ho bylo možné tvarově a rychle připojit k vozíku. 

Silní partneři 
díky naší existující infrastruktuře těží výrobci oken z obsáhlých servis-
ních služeb a vysokého výkonu dodávek. Trvalá kvalita také znamená, 
u Roto Patio Lift je již ve standardu dosaženo ochrany proti korozi třídy 
5 podle DIN EN 1670 a EN 13126 a dosaženo třídy stálosti funkce H3, 
podle EN 13126-16. Protože pro nás platí: Každý, kdo se dnes rozhod-
ne pro Roto, obstojí také zítra.
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Úspora času díky kompatibilitě 
Vozíky pro varianty 300 kg a 400 kg lze použít pro kulatá i plochá spo-
jovací táhla. Montáž pomocí adaptéru již není nutná, kování lze zpraco-
vat ještě rychleji. Tím se také snižuje množství dílů a zjednodušuje skla-
dování. a logistika.

Štěrbinová ventilace 
Trochu otevřít: křídlo lze jednoduše a bezpečně uvést do polohy štěr-
binové ventilace a zajistit tak optimální klima místnosti prostřednic-
tvím větrání bez průvanu.

Je toho víc: promyšleným rozšířením 
nabídky lze díly přesně přizpůsobit 
přání a potřebám uživatelů. 

Ušlechtilá ocel Plus vozík
Zvýšená ochrana proti korozi: kuličková ložiska vyrobená z vysoce 
kvalitní ušlechtilé oceli zajišťující stálou spolehlivou funkci vozíku 
vhodné například pro regiony poblíž pobřeží.

Chytré: flexibilní 
vozík 2 v 1

Možnosti v rámci  
zvláštních požadavků 
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DesignLocking převod nabízí kvalitní vzhled 
a větší komfort, protože závěrný čep je umís-
těn na převodu a nevyčnívá do oblasti prů-
chodu. 

DesignLocking rámové uzávěry v různých 
variantách jsou integrovány do rámu, takže 
působí esteticky a lze je použít v široké škále 
profilových systémů. 

Elegance snadnou záležitostí:

DesignLocking rámové uzávěry

DesignLocking
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Roto Patio Lift umožňuje použití sofistikovaných zdvižně-posuvných dveří s velkým skleněným průčelím. 
A zajišťuje jejich bezpečnost. Díky možnosti odolnosti proti vloupání podle RC 2 přispívá systém kování 
rozhodujícím způsobem ke zvýšení bezpečnosti nemovitosti. A tím zajišťuje důvěryhodný pocit, že jste 
doma.

Mějte vše na očích.
S jistotou.

pojistka proti vysazení

ochrana proti navrtání uzamykatelná
klika/převod

RC 2 s několika přídavnými díly:
– ochrana proti navrtání
– uzamykatelná klika/převod
– pojistka proti vysazení

Pro profilové systémy z plastu a hliníku
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také  
pro úzké 

profily

Otvírá všechny  
možnosti 

Ať hliník nebo plast: přehled všech variant

Antikorozní

ochrana

vozíku

Varianty 

převodu
Tlumič

Varianta
max. 
150

>150–200 >200–300 >300– 400
Hloub. dráž.  
v mm

Hloub. dráž.  
v mm

Basic Plus
Basic
Locking

Design 
Locking

Integrovaný

v převodu

150 slim 30 16

150 slim 30 18/22

200 slim 30 16

200 slim 30 18/22

300 42 22

400 slim 30 18/22

400 42 22

Prostor vozíkuPovoleno pro následující hmotnosti křídla v kg
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Pro všechny požadavky:  
optimální systém kování z jedné ruky 

Window  
Systém kování pro okna a balkonové dveře

Sliding
Systém kování pro velká posuvná okna a posuvné dveře

Door
Vzájemně sladěná technologie kování pro dveře

Equipment
Doplňující technika pro okna a dveře
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Vyhledávač polohy

Okenní a dveřní  
technologie

Výhradní zastoupení pro ČR: 
R.T. kování a.s. 

Křičkova 373

592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: +420 566 652 411

E-mail: nove.mesto@rtkovani.cz

www.rtkovani.cz 

Na Kuničkách 38

251 63 Kunice

Telefon: +420 323 619 081

E-mail: kunice@rtkovani.cz


