
Mnohostrannost se 
systémem
 Roto Solid B – řada válcových závěsů pro dveře z plastu 



Přírůstek u Roto Door v podobě nové řady 
válcových závěsů Roto Solid B

Jedna řada, 
mnoho výhod

Závěsy jsou diskrétní otočné body otvírání a ukotvení 
vstupních dveří. Jsou nenápadné, ale dělají toho hodně. 

Nová řada válcových závěsů v programu Solid B sestává ze 
dvou- a třídílných závěsů, které díky jejich štíhlému 
provedení harmonicky ladí se stávajícím designem dveří. 

Válcové závěsy se vyznačují snadnou instalací, bezpečností 

a celkově estetickým designem. Za tím vším se skrývají 
vysoká kvalita a inovační potenciál světové značky Roto. 
Navíc promyšlená systematika, díky níž je řada Roto Solid B 
zvlášť atraktivní pro mnohá provedení dveří. Jedna věc totiž 

spojuje všechny varianty:jednotná základní konstrukce. To 
snižuje složitost a šetří čas při montáži i nastavení 
– a v neposlední řadě otvírá mnohostranné tvůrčí možnosti.

Roto Solid B2

kralickova
Obdélník
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př ítlak: ±1,5 mm 

strana: ±3 mm   

výška: +4/−2 mm

Plynulé seřízení přítlaku, 
výšky a strany

Velká možnost seřízení v šesti směrech 
je zárukou toho, že dveřní křídlo 
dokonale zapadá do rámu. Především 

v případě přítlaku se tím umožní značné 
vyrovnání tolerance na zabudovaných 
dveřích. 

Se silnými 
vnitřními 
hodnotami
Přesné seřízení díky uvnitř uloženému seřizovacímu mechanismu

Integrované,  

lineární seřízení přítlaku 

±1,5 mm

Integrované,  

lineární seřízení přítlaku 

±1,5 mm

Integrované,  

lineární seřízení výšky 

+4/−2 mm

Integrované,  

lineární boční seřízení 

±3 mm

Přesné sladěné

Uvnitř uložený seřizovací mechanismus 
uvede dveře přesně do správné polohy 
– a současně zachová působivý vnější

vzhled válcových závěsů.

Jednoduché seřízení

Nastavení probíhá jednoduše a rychle: 

K přesnému seřízení křídla je zapotřebí 
pouze inbusový klíč velikosti 4 mm - 
aniž byste museli vysadit dveře.
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Přišroubováno do naléhávky pro maximální těsnost 

Zajistí, aby ani při silném větru nepronikal dovnitř žádný vzduch. 

Jedním provedením závěsu jsou pokryty nejběžnější oblasti 

naléhávky.

Vše je možné: Roto Solid B splňuje ty nejrůznorodější přání architektů. 
S variantami montáže pro různé oblasti použití nestojí ani nejvyšším nárokům nic 
v cestě.  

Řada Roto Solid B byla koncipována tak, aby bylo možné dveře montovat snadno 
a bezpečně. Tím se zkracuje doba zpracování a složitost pracovních kroků. 

Varianty pro různorodá použití a nároky

Přišroubování do falce pro elegantní design

decentní vzhled: Dveřní křídlo končí lícovaně v rámu a pěkně se 

integruje do stávajícího designu dveří. Tato varianta je vhodná 

především pro dveře s dveřní výplní pokrývající křídlo po obou 

stranách a zohledňuje drážky pro kování velikostí 16, 20 a 24 mm. Kdo 

potřebuje ještě více stability, nainstaluje třetí upevňovací šroub. 

Časová úspora díky snadné montáži
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Přímé upevnění válcových závěsů v rámu a křídle usnadňuje montáž.
Snížené nároky na práci díky předmontáži závěsů.
 Vrtací šablony usnadňují montáž.
 Pohodlné nasazení a vysazení – také při nízkém nadpraží.



Design pro 
nejvyšší 
nároky

černá tmavě hnědá vzhled 

ušlechtilé oceli

 bílá

Barevné znázornění není závazné.

přírodní 

stříbrná

zlatá

Válcové závěsy příjemně dotvářejí 
každý design dveří. Díky malému 
průměru závěsu - 18, resp. 22 mm, 
působí úzce a jsou decentní. Bez 

ohledu na nastavení zůstává vnější tvar 
stále harmonický – příjemný vzhled 
neruší žádné přesazení kontur a žádná 
spára.

Jednotný design

Řada válcových závěsů Roto Solid  B 
představuje ucelený systém pro lehké 
až těžké dveře.

Působivý výběr barev

Vhodné ke všem odstínům 
vstupních dveří: Roto Solid B 
nabízí svou různorodou barevnou 
paletou široký prostor pro tvůrčí 
možnosti.
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Trvalá bezpečnost

Příslušnost k 
rodině zavazuje
Není náhodou, že řada Roto Solid B pochází z dobré 
společnosti, kde mechanika podle platných vzorů a vysoká 
bezpečnost výrobků jsou samozřejmostí. Všechny čtyři 
varianty v této produktové řadě jsou mimořádně silné. 
Dvoudílné válcové závěsy jsou schopné nést dveřní křídla do 

120 kg, trojdílné válcové závěsy dokonce do 160 kg. Díky 
této vysoké nosnosti a díky výhodám jednotné seřizovací 
mechaniky jsou tyto válcové závěsy elegantním řešením pro 
plastové dveře. 

Moderní dveřní technologie znamená u společnosti Roto 
vždy také trvalou kvalitu: Válcové závěsy jsou zkoušeny 
podle DIN EN 1935 z hlediska spolehlivé trvalé funkce 
prostřednictvím 200 000 otvíracích cyklů. Bezkompromisní 
kvality povrchu se standardně dosahuje vysokou odolností 

vůči korozi podle DIN EN 1670, třída 5. Válcové závěsy 
jsou standardně vybaveny zábranou proti vloupání podle 
třídy RC 2 a umožňují dosáhnout zvýšené bezpečnosti 
nemovitosti.

318 P 

Ø 18 mm

do 120 kg

322 P  

Ø 22 mm

do 160 kg

322 P  

Ø 22 mm

do 160 kg

Montáž

Označení

Průměr závěsu 

Hmotnost křídla

Délka závěsu

Seřízení výšky

dvoudílné válcové závěsy 218 P a 222 P trojdílné válcové závěsy 318 P a 322 P

Přišroub. do nalehávky 

 188 mm

+4/−2 mm

 ±1,5 mm

 ±3 mm

218 P 

Ø 18 mm

do 80 kg

218 P 

Ø 18 mm

do 80 kg

222 P  

Ø 22 mm

do 120 kg

Přišroubováno do falce 

 143 mm

+4/−2 mm

 ±1,5 mm

 ±3 mm

222 P 

Ø 22 mm

do 120 kg

318 P 

Ø 18 mm

do 120 kg
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Přišroubováno do falce Přišroubováno do falce Přišroub. do nalehávky 

Boční seřízení

Seřízení přítlaku



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 dveře 

Equipment
Doplňková technika pro okna a dveře
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Vyhledávání poboček




