
Okenní a dveřní technologie

Roto Patio Alversa
Univerzální kování s minimální náročností  
pro paralelně- a sklopně posuvné systémy 

Prospekt
pro hliníkové systémy



Posuvná okna a dveře přináší do bytových prostor světlo a vy-

tváří ideální spojení mezi interiérem a exteriérem. Posuvné 

dveře navíc při porovnání s do prostoru vyčnívajícím otvíravým 

křídlem šetří místo včetně komfortnější obsluhy.

Určeno pro paralelně a sklopně posuvné systémy vyrobené z 

hliníku.

Všechny komponenty jsou vyvinuty a vyráběny firmou Roto. 

Tak je zaručena pro firmu Roto typická vysoká kvalita a spoleh-

livost dodávek.

Minimální náročnost ve výrobě, při skladování a v logistice, kom-

binovaná s universálním použitím – tím se Roto Patio Alversa 

stává universálním kováním pro paralelně- a sklopně posuvná 

okna. 

Roto Patio Alversa
Univerzální kování s minimální náročností 
pro paralelně a sklopně posuvné systémy

Minimální. Univerzální.



Univerzální použití 
Roto Patio Alversa svou modulární strukturou vychází vstříc in-

dividuálním požadavkům zákazníků. Jeden systém se čtyřmi 

různými řešeními. Přitom je Roto Patio Alversa použitelné jako 

paralelně nebo sklopně posuvný systém. Podle varianty lze vo-

lit mezi štěrbinovým nebo sklopným větráním.

Jedinečné na trhu 
Díky kombinaci paralelně posuvného systému se sklopným vě-

tráním. 

Roto Patio Alversa | PS  
paralelně posuvný systém bez / s štěrbin. větráním

Roto Patio Alversa | KS 
sklopně posuvný systém se sklopným větráním

Roto Patio Alversa | PS Air  
paralelně posuvný systém se sklopným větráním

Roto Patio Alversa | PS Air Com  
paralelně posuvný systém s komfortním sklopným 

větráním

Minimální. Univerzální.



Roto Patio Alversa redukuje náročnost při výrobě, skladování a 

logistice na minimum. To zaručuje kombinace univerzálního 

centrálního uzávěru, rohového vedení a převodu a modulár-

ního posuvného systému.

Minimální skladovací a logistická náročnost
U Roto Patio Alversa je možné pro všechny varianty KS, PS a PS 

Air použít stejný centrální uzávěr a stejná rohová vedení z 

osvědčeného programu Roto AL. Inteligentní kombinace  

komponent z rozsáhlého programu Roto AL se specifickými 

konstrukčními díly Roto Patio, jako je vozík, kluzné nůžky  

nebo sada kolejnic včetně vysoké unifikace dílů napříč všemi 

variantami, přispívá ke snížení náročnosti při skladování a  

logistice. 

Minimální. Univerzální.



Minimální náročnost při výrobě
Vzájemně sladěné konstrukční skupiny a jednotné pracovní 

kroky zjednodušují montáž u všech variant výrobku.  

Flexibilní výměna jednotlivých komponent dovoluje ve výrobě 

rychlý přechod mezi paralelně a sklopně posuvným systémem 

včetně různých funkcí větrání. Tím dochází k minimalizaci vý-

robní nákladů. 

Minimální administrativní náročnost
Administrativní náročnost je menší, neboť redukovaný počet 

dílů zjednodušuje proces vytváření a udržování kmenových 

dat.

Minimální. Univerzální.



Roto Patio Alversa
Výhody pro konečného uživatele

Vyšší komfort ovládání
Inovovaný mechanismus otevírání a zavírání paralelně posuv-

ných variant umožňuje klidný a nehlučný chod. Speciální tlu-

mící prvky zajišťují optimální náběhové a výběhové vlastnosti. 

Všechny paralelně posuvné varianty je možné ovládat jedno-

duše jako běžná otvíravě sklopná okna.

Zvláštní komfort ovládání nabízí paralelně posuvný systém 

Roto Patio Alversa | PS Air Com. Otočením kliky je křídlo auto-

maticky vyklopeno bez nutnosti manuálního tlaku na něj. 

Tímto způsobem je možné bez námahy ovládat také velké a 

těžké posuvné dveře s hmotností až 200 kg.

Jednotný vzhled
Použití standardních okenních klik, jako např. Roto Line a Roto 

Swing, umožňuje dosažení jednotného vzhledu v rámci posuv-

ných systémů a otvíravě sklopných oken.



Bezpečný domov
Balkónové a terasové dveře patří k nejčastěji zloději napadaným 

výplním. Bezpečnostní komponenty Roto AL, jako jsou bezpeč-

nostní hřibové čepy, bezpečnostní uzávěry, ochrana proti odvrtání 

a uzamykatelné kliky, umožňují přizpůsobení ochrany proti vlou-

pání podle individuálních požadavků zákazníků.

Čerstvý vzduch pro příjemnější klima
Paralelně posuvný systém Roto Patio Alversa | PS je možné na přání 

vybavit zvenku neviditelným štěrbinovým větráním. Posuvný sys-

tém, jevící se zvenčí jako uzavřený, tak nabízí dostatečnou cirkulaci 

vzduchu v místnosti.
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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

Roto Frank AG
Okenní a dveřní technologie

www.roto-frank.com

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 


