
Okenní a dveřní technologie

Roto Solid C
Skrytá varianta závěsů pro dveře

pro 

ven a dovnitř

otvíravé

dveře



Roto Solid C
těžké dveře 
lehkou záležitostí 



Požadavky na moderní dveře stoupají. Dveře 
tvoří tvarově zajímavé ukončení průčelí bu-
dovy a jsou vstupní branou do samotného 
domu. Stále více vlastníků upřednostňuje velké 
hliníkové dveře vzhledem k jejich modernímu 
pojetí, ušlechtilému vzhledu a dlouhé život-
nosti. Aby bylo možné těmto požadavkům 
vyhovět, vyvinulo Roto speciálně pro hliníkové 
profily novou generaci dveřních závěsů. Dveřní 
závěs Roto Solid C ležící skrytě uvnitř dveřní 
konstrukce zajišťuje snadnou a lehkou manipu-
laci i v rámci těžkých dveří. 

Módní hliníkové dveře – 
odpověď Roto Solid C



Roto Solid C
montáž se nyní 
nazývá „FixClick“ 

Opravdové inovace, skutečný užitek

s lehkostí zafixovat: 
FixClick - funkce  
Aretační kliny v rámové části závěsu zafixo-

vat a dveřní křídlo jednoduše zavěsit.

rámový závěs

výškově seřiditelný modul 
Výškové nastavení probíhá pouze na 

jednom místě a sice na spodním dveřním 

závěsu.

křídlový závěs

elegantní a skryté 

Nese dovnitř a ven otevírané bytové a vstup-

ní dveře z hliníku – až do 140 kg při použití 

třech závěsů – a zůstává přitom decentně 

v pozadí.

praktické a komfortní 
Úhel otevření max. 110° zajišťuje co možná 

největší prostor v oblasti vstupu.

max. 
110°

seřízení:
výška +4/–2 mm
strana +/– 3 mm
přítlak +/– 1,2 mm

Roto Solid C přináší plno inovací, díky kterým se stává montáž i těžkých hliníkových 

dveří jednoduchou záležitostí. Zvláštní předností je výlučně vlastní vyvinutá FixClick 

funkce. Místo zdlouhavého a riskantního přišroubování během zavěšování platí: 

jeden klik a je upevněno. Dveře je nutné totiž už jen nechat zacvaknout do předem 

namontovaných závěsů. Skutečná přednost, inženýrství od Roto. 



Příslušenství nabízené montážní sady, sestávající z kombinované-
ho klíče, aretačních klínů a pojistky proti vysazení, zjednodušující 
montáž především těžkých dveří. 

Montážní sada pro ještě jednodušší montáž Stačí se podívat na montážní video

QR-Code naskenovat nebo URL spustit: 
http://videos.roto-frank.com/de/video/video/roto-solid-c/



Hospodárnost
 
  Funkce FixClick redukuje pracovní náročnost při zavěšování 

křídla na minimum 

  Rychlé a jednoduché seřízení výšky prostřednictvím  

centrálního regulačního šroubu 

  Méně dílů díky levo / pravé symetrii s redukcí logistických a 

administrativních nákladů

  Nezávislé balení křídlového a rámového závěsu zkracující 

montážní čast

Komfort
 
 Bezúdržbové díky samomazným pouzdrům

  Snadné čištění, protože se jedná o skrytě umístěnou  

techniku

  Žádná tepelná ztráta díky celoobvodové těsnící rovině

Design
 
  Skrytá pozice vytváří design dveří a fasády bez přerušení 

trasování optimálně k významu budovy

  Neutrální černá a stříbrná barva se hodí ke všem barvám 

dveří

  Kvalitní vzhled s čistými štíhlými obrysy

Bezpečnost

  Vysoká montážní bezpečnost díky FixClick funkci s citelným 

zacvaknutím závěsu

  Dlouhá životnost ověřená v závislosti na DIN EN 1191  

na 400 000 cyklů otevření

  Nejvyšší třída v rámci dlouhodobého chodu certifikována 

podle DIN EN 1935

  Odolnost proti korozi třídy 5 podle DIN EN 1670

  Použitelné v rámci dveří odolných proti vloupání podle RC 2



Roto Solid C
úmysl od začátku 
do konce

Nový dveřní závěs Roto Solid C přináší mnoho 
předností pro zpracovatele, montéry a koncové 
zákazníky. Jeho vývoj je založený na požadav-
cích na hospodárnost, bezpečnost, design a 
komfort. Použití a montáž závěsu je efektivní a 
spočívá v realizaci jednoduchých kroků.

Dokonalost pro všechny 
a v každém ohledu

Závěs v rámci běžného použití přesvědčuje 
svým elegantním vzhledem, lehkostí chodu 
a bezúdržbovým provozem. Tyto vlastnosti 
vytvářejí dokonalý trhu přizpůsobený výrobek, 
který převyšuje různorodé požadavky.



Pro všechny požadavky optimální systém kování z jedné ruky: 

 Roto Tilt&Turn | Otvíravě sklopný systém kování pro okna a balkónové dveře 

 Roto Sliding | Systém kování pro velká posuvná okna a dveře 

 Roto Door | Vzájemně sladěná technologie kování pro dveře 

 Roto Equipment | Doplňující technika pro okna a dveře 
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Roto Frank AG
Okenní a dveřní technologie

www.roto-frank.com

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


