
Nejmodernější technologie pro dveře, které inspirují
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Jsou základem každé budovy: vstupní a vedlejší vchodové dveře. 
Ať už jsou dveře kontrastní, homogenní, poutavé nebo diskrétně 
navržené - utvářejí prostor, poskytují ochranu a otvírají  
perspektivy pro nové nápady.  

Aby tyto architektonické prvky nejen krásně vypadaly, ale také 
dokonale fungovaly, vytváří společnost Roto příkladná  
mechanická řešení. Inovativní špičkové technologie, které  
se vyznačují kvalitou, individualitou a flexibilitou. 

Vítejte ve světě Roto Door!

Podívejte se dále
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Moderní interiérový design začíná vstupem do vlastních  
čtyř stěn. S vchodovými a vedlejšími dveřmi,  
které se při otvírání a zavírání snadno a plynule  
otáčejí kolem osy. 

Program Roto Solid, inspirován lehkými, ale odolnými  
strukturami z přírody, nabízí ty správné dveřní závěsy  
pro každý tvar dveří. 

Výrobky, které se vyznačují snadným použitím, robustní  
nosností a spolehlivou stabilitou. Díky estetickému designu  
a široké škále barev dodají každému domu individuální  
charakter. 

Přirozené propojení

Lehkost a stabilita mají  
v architektuře své místo  
všude tam, kde je zapotřebí  
nenápadných, odolných  
a navazujících tvarů.

Roto Solid
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Dveřní závěsy jsou nenápadné, ale musí toho hodně zvládnout. 
Roto Solid zahrnuje tři typy závěsů, které lze použít pro různé 
vchodové dveře a s nimi spojené požadavky: 

Válcové závěsy Roto Solid B jsou oblíbené zejména pro dřevěné, 
PVC nebo hliníkové dveře. Stylový výběr dvoudílných  
a třídílných závěsů, které se díky svému štíhlému designu  
nenápadně integrují do stávajícího designu dveří. 

Skryté závěsy vchodových dveří Roto Solid C jsou díky svému 
čistému a štíhlému obrysu elegantním řešením pro hliníkové 
dveře. Design dveří a fasáda se zde projevují v plné kráse, 
aniž by narušovaly linie. 

Sortiment Roto Solid S zahrnuje celou řadu šroubovacích  
závěsů v různých designových řadách. Pro každý požadavek  
a každý materiál rámu je k dispozici ten správný závěs. 
Lze tak obsloužit mnoho různých výšek přesahu a individuálně  
realizovat bezpečnostní požadavky, od lehkých a úzkých dveří 
až po velké a těžké dveře. 

Všechny výrobky se jednoduše montují, nevyžadují údržbu,  
mají extrémní nosnost a jsou trvale vysoce odolné. Široká paleta 
práškově lakovaných a eloxovaných povrchů umožňuje také  
individuální barevné provedení. Závěsy dveří, které harmonicky 
zapadají do celkového vzhledu architektury obytného prostoru. 

Musí něco vydržet
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Důsledná efektivita

V závislosti na oblasti použití jsou 
dveřní závěsy vystaveny různým 
stupňům mechanického namáhání. 
Rozhodující význam má proto  
nekompromisní nosnost a plynulý 
nepřetržitý provoz.
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Žijte uvolněně - spěte klidně. K tomu významně přispívají  
vícebodové zámky odolné proti vloupání. Na rozdíl od běžných 
zámků poskytují mnohem vyšší úroveň ochrany proti vloupání, 
protože dveře jsou spolehlivě zajištěny na několika místech  
najednou. 
 
Program Roto Safe nabízí celosvětově individuální řešení  
v mnoha kombinacích a také provedení s prvky specifickými  
pro danou zemi. Pro pocit bezpečí, který je k nezaplacení.

Komplexní zabezpečení

Prvotřídní vícebodové zámky  
založené na inovativních  
ochranných mechanismech  
zajišťují komplexní, a tedy  
spolehlivé zabezpečení.

Roto Safe
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Nikde se necítíme bezpečněji než doma. Aby tomu  
tak bylo i nadále, nabízí společnost Roto Safe širokou  
škálu vícebodových zámků s různými úrovněmi komfortu  
a zabezpečení:
Od mechanických vícebodových zámků ovládaných  
klíčem a klikou, jako jsou Roto Safe C a Roto Safe H,  
až po mechanicko-automatická řešení a elektromechanické 
verze Roto Safe E, které umožňují pohodlné otvírání a zavírání 
dveří prostřednictvím různých systémů kontroly přístupu.  
Sortiment doplňují zámky Roto Safe P pro použití v únikových  
a panikových dveřích. 

Díky velkému výběru různých přídavných závěrových bodů 
lze vedle této široké nabídky komfortních úrovní realizovat různé 
stupně zabezpečení: od jednoduchých V-čepů až po robustní 
kombinované nebo Quadbolt - závěrové body. Počet dalších  
závěrových bodů lze zvolit individuálně - od tříbodových 
až po sedmnáctibodové zámky. 

Roto Safe tak nabízí inovativní ochranu se skutečnou přidanou 
hodnotou pro sofistikované a vysoce kvalitní vstupní dveře.

Správný přístup rozhoduje 
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Spolehlivě komfortní

Když jdou jedinečné pohodlí  
a spolehlivá bezpečnost ruku v ruce, 
je čas se pohodlně usadit a užívat  
si života.
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Použitelné po celém světě

Svět se neustále rozrůstá.  
Na celém světě je proto potřeba  
komplexních řešení dveří, která 
jsou přizpůsobena individuálním 
požadavkům.

Kousek po kousku k dokonalým dveřím. Společnost Roto Door 
je celosvětovým dodavatelem v oblasti dveřní techniky a její  
odbornost spočívá v přesné koordinaci všech potřebných  
systémových komponent. 
 
Roto Eifel je skupina výrobků, která si získala velký význam 
na národní i mezinárodní úrovni a přesvědčuje mnohem více 
než jen podlahovými prahy. Sortiment, který zajišťuje 
neomezenou volnost pohybu až po ekologickou energetickou 
účinnost, čímž povyšuje pohodlí a příjemné klima na zcela 
novou úroveň. 

Roto Eifel
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Od A jako je „náběh - Auflauf“  
až po Z jako je „přídavný profil - Zusatzprofil“:  
díky rozsáhlé nabídce užitečného příslušenství jsou tepelně  
oddělené prahy Roto Eifel optimálním řešením pro domovní,  
balkonové a terasové dveře z plastu a dřeva. 

Krytky s klipsem zakrývají šroubové spoje v profilu nosné  
konstrukce a zaručují atraktivní a homogenní vzhled. Profilové 
držáky prahu zajišťují stabilní spojení mezi podlahovým prahem 
a rámem. Okapnice z vysoce kvalitního hliníku v kombinaci  
s kartáčovým a okapovým těsněním poskytují účinnou ochranu 
proti dešti. Energeticky rozumným doplňkem jsou automatická 
těsnění dveří, která spolehlivě těsní směrem k podlahovému 
prahu, jakmile se dveře zavřou. 

Program Roto Eifel navíc zahrnuje další praktická detailní řešení, 
která přinášejí zákazníkům vysoký užitek.

Překoná každou překážku
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Trvale účinné

Dveře patří k nejdůležitějším  
rozhraním v budovách. Inteligentní 
systémová řešení podporují  
energeticky úsporné bydlení  
a zajišťují příjemné klima a pohodu.
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Inteligentní kombinace

Aby všechny díly vstupních  
a vedlejších vchodových dveří  
na sebe dokonale a hladce  
navazovaly, jsou zapotřebí  
dokonale sladěné technologie  
kování.

Základní dveřní díly kompletně z jedné ruky. Pro doplnění  
sortimentu dveří nabízí společnost Roto širokou škálu  
mechanického a elektronického příslušenství, jako jsou kliky,  
e-otevírače, cylindrické vložky a systémy kontroly přístupu.  
Ty zajišťují, že celé dveře nakonec z hlediska funkčnosti 
a designu dokonale zapadnou do stávajících obytných prostor. 

Příslušenství
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Technické požadavky na moderní vchodové a vedlejší dveře  
se zvyšují. Zároveň jsou vyjádřením individuálního  
životního a osobního stylu. Roto Door nabízí ucelené  
a vzájemně propojené spektrum výrobků, které se skládá  
z inovativní technologie, pohodlného ovládání, spolehlivého  
zabezpečení, testované odolnosti a estetického designu.

Nechte se inspirovat rozmanitými možnostmi a prozkoumejte 
svět Roto Door!

Poradenství  
s jistotou
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Zajímá Vás to?
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https://ftt.roto-frank.com/de-de/produkte/produkte-fuer-tueren/
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Pro jakékoli výzvy.  
Systémy kování pod jednou střechou.

Window  
Systémy kování pro okna a balkónové dveře

Sliding
Systémy kování pro velká posuvná okna a posuvné dveře 

Door
Vzájemně přizpůsobené technologie kování pro různé aplikace u dveří

Equipment
Doplňková technika pro okna a dveře

Vyhledávání poboček
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