
Roto AL Designo
Skryté kování pro estetická
hliníková okna a balkonové dveře

Prospekt

Okenní a dveřní technologie

NOVÉ
nyní až 

180 kg





Roto AL Designo
Skryté kování
pro estetická hliníková okna a balkonové dveře

Rozhodující v oblasti hliníku Roto AL program – 
objevte pokrok!

Roto AL Designo –  
estét

Systémy kování Roto pro hliníková okna 

a balkonové dveře kombinují nejmoder-

nější techniku s maximální bezpečností a 

atraktivním vzhledem.

Díky modulární konstrukci založené na 

principu stavebnice je lze integrovat 

do všech běžných euro - komorových 

profilových systémů. Díky použití korozi 

odolných materiálů se jedná o kování 

nabízející vysokou úroveň odolnosti vůči 

vlivům prostředí.

Díky systému kování Roto pro hliníková 

okna a balkonové dveře lze nyní každý 

projekt realizovat v krátké době a ve 

vynikající kvalitě. Protože s našimi no-

vými systémy kování Roto AL a Roto AL 

Designo najdete to správné řešení pro 

každý projekt.

Roto AL
Univerzální kování s přiléhající závěsovou 

stranou určuje nová měřítka co se týče 

zpracování a hospodárnosti.

Roto AL Designo
Pokud se naopak požadavky zaměřují na 

obzvláště estetická okna, jejichž vzhled 

není ničím narušen, je první volbou Roto 

AL Designo: zcela skryté kování určené 

pro velká hliníková okna a balkonové 

dveře.

Roto AL a Roto AL Designo: dva systémy 

kování, s nimiž můžete optimálně reago-

vat na požadavky trhu.

Plánování a navrhování atraktivních 

stavebních projektů s výšce místnosti 

odpovídajícími křídlovými prvky nemá 

žádné hranice. Současně se zvyšují po-

žadavky na životnost, komfort ovládání a 

bezpečnost.

Systém kování Roto AL Designo splňuje 

všechna tato očekávání a lze jej realizo-

vat pro všechny formy a velikosti oken i 

pro všechny typy otvírání.

Vzájemná kombinace vícero oken růz-

ných velikostí může narušit jejich vzhled. 

U Roto AL Designo však tomu tak není: 

systém kování vyznačující se skrytými 

stranami závěsů do 3 000 mm pro kříd-

lové prvky na výšku místnosti. Tímto je 

vždy zajištěn jednotný vzhled.

Roto také výrazně optimalizovalo 

montážní náklady systému kování. 

Například díky Torx pohonu u rámových 

a křídlových dílů. 

Roto AL Designo, skryté kování pro este-

tická hliníková okna a balkonové dveře, 

je vhodné pro třídy odolnosti 

RC 2 a RC 3



Roto AL Designo
Jednoduše krásné. Tři nosnosti.

Roto AL Designo – 100 kg

Vhodné pro všechny běžné tvary oken s výškou křídla až 2700 mm a hmotností křídla 

do 100 kg bez prvku na odvod zatížení. Pokrývá všechny typy otvírek od otvíravě 

sklopných, otvíravých, sklopných nebo štulpového křídla až po TiltFirst.

Roto AL Designo – 150 kg

Pro všechny běžné tvary oken s výškou křídla až 2700 mm a hmotností křídla do 150 kg 

přesvědčuje provedení s prvkem na odvod zatížení. Lze realizovat všechny typy otevře-

ní, od otvíravě sklopného, otvíravého, sklopného nebo štulpová křídla až po TiltFirst.

Roto AL Designo – 180 kg

Roto AL Designo je jako stvořené pro maximální požadavky na zatížení. Se speciální 

závěsovou stranou vyrobenou z vysoce pevných materiálů jej lze použít pro velká a 

těžká okna nebo balkonové dveře s hmotností křídla 150 až 180 kg a výškami křídla  

až 3 000 mm. Vhodné pro otvíravě sklopná nebo otvíravá křídla.



Snadné zpracování
Protože rychlost se vyplatí

Zásuvné rohové vedení –  
ušetříte čas bez použití nástrojů

Roto vybavilo systém kování Roto AL Designo rohovým vedením, které je fixováno 

zásuvnou upínací vidlicí - pro rychlejší montáž bez použití nástrojů. Kromě toho je vy-

nechán rámový uzávěr „A“. Tyto inovace zrychlují výrobní proces a přinášejí udržitelné 

snížení výrobních nákladů.

Torx - pohon –  
rychlá a bezpečná montáž

Roto usnadňuje montáž kování díky Torx pohonu pro rámové a křídlové díly. Tím je 

zajištěno spolehlivé dosažení potřebných kroutících momentů a montáž může být 

provedena rychleji a bezpečněji, s menším opotřebováním. Výsledek: zpracovatelé 

profitují z nižších výrobních nákladů a zvýšené kvality zpracování.

3.000 mm vysoké křídlo – 
pro nejvyšší prodejní šance

Křídlové prvky na výšku místnosti jsou krásné a trendy. Roto zvýšilo maximální výšku 

křídla Roto AL Designo na 3000 mm. Roto tímto otevírá prostor pro dodatečné prodej-

ní šance - bez ohledu na to, jaké požadavky má zákazník.



www.roto-frank.com/de/al-designo-video

Sledovat a učit se

Montážní videa Roto zřetelně objasňují, 

jak se vyvarovat typickým zdrojům chyb 

a jak pomocí správných triků ušetřit 

drahocenný čas.

Fixní rozměr - posuvných lišt 
– výhodná redukce chyb

Chyby při výpočtu pozic rámových uzávěrů jsou minulostí: Roto 

standardizovalo posuvné lišty T4 a T5 a definovalo odpovídající 

fixní rozměry. Posuvné lišty fixního rozměru lze předem zkrátit. 

Tímto způsobem přispívá Roto AL Designo dvojnásobně ke 

snížení výrobních nákladů.

Rychle a bezchybně
Takto se prevence chyb stává standardem



Zákaznická podpora
Roto servis

Jako technologický vůdce a vůdce na trhu v oblasti systémů kování pro okna a dveře Vám nabízíme nejen 

nejvyšší standardy z hlediska bezpečnosti, komfortu a designu, ale také se zaměřujeme na prvotřídní servis. 

Řídíme se naší zásadou „Blízko k zákazníkovi“ a podporujeme Vás všude tam, kde potřebujete pomoci.

Roto Con Orders – 
online - konfigurátor kování

Výkonný online konfigurátor kování Roto Con Orders umožňuje 

správu individuálních konfiguraci okenního a dveřního kování, 

velmi jednoduše a v krátkém čase - určeno pro všechny běžné 

formy oken a typy otevírání. Pouze ve čtyřech krocích získáte 

svůj individuální seznam dílů včetně technického zobrazení 

řešení kování. V případě potřeby lze seznam libovolně změnit, 

přizpůsobit nebo personalizovat. Díky Roto Con Orders ušetříte 

také čas při konfiguraci, správě a objednání.

Roto Object Business –  
bezpečnost v plánování 
realizace zvláštních řešení

Čelíte výzvě, kterou se standardními systémy kování nemůžete 

snadno realizovat? Roto Object Business je vaším silným part-

nerem pro bezpečnou a hospodárnou realizaci vašich projektů. 

Naši zkušení specialisté z oblasti technologie, konstrukce a pro-

deje s Vámi budou na vývoji optimálního řešení kování pro Vaše 

cíle úzce spolupracovat. Ať už jde o velká, extrémně těžká okna, 

zejména subtilní profily nebo futuristické geometrie - pomůže-

me vám. Rychlé, flexibilní, spolehlivé a individuální.
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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

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 


