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Roto Inline 
Systém kování pro jednoduchá posuvná okna a balkónové dveře

Pokud jde o optimální využití prostoru, 

jsou posuvná okna nebo dveře výbor-

nou volbou.

Při otevírání balkonových nebo teraso-

vých dveří nevyčnívá do místnosti žádné 

křídlo. Posuvné kování od Roto také za-

jišťuje jednoduché a komfortní ovládání, 

vysokou ochranu proti vloupání, dlou-

hou životnost a atraktivní vzhled.

Roto Inline nabízí řadu řešení - přizpůso-

bených rozdílným požadavkům zákaz-

níků a trhu.

Správné kování pro každou potřebu

Zcela skryté kování Roto Inline s vícená-

sobným závěrovým systémem je 

vhodné pro profily z plastu, hliníku a 

dřeva, s hmotností křídla do 200 kg.

Jeho stavebnicový princip otevírá širo-

kou škálu konstrukčních možností.

Všechny díly se montují jednoduše a lze 

je podle potřeby podle individuálních 

požadavků na bezpečnost, komfort a 

design navzájem kombinovat. 



Vozíky, které se jednoduše  
více pohybují

Robustní a stabilní vozíky jsou základem 

elegantních, lehce vypadajících posuv-

ných prvků. Umožňují plynulý a tichý 

chod křídel. V závislosti na velikosti nebo 

hmotnosti křídla se používají jednodu-

ché nebo výškově nastavitelné tande-

mové vozíky, vybavené kluznými nebo 

kuličkovými ložisky. Všechny vozíky Roto 

Inline jsou kompatibilní s eurodrážkou.

Pevný základ pro hladký chod:  
singl vozíky

Pro hmotnosti křídla do 50 kg a nosné 

kolejnici s R - profilem nabízíme výškově 

fixované jednoduché vozíky s kolečky 

uloženými na kluzných nebo kuličko-

vých ložiscích.  

Výhody variant s kuličkovými ložisky: 

 hladký a tichý chod

  kolečka vyrobená z vysoce kvalitního 

plastu eliminují možnost vzniku de-

formace běhounu, která se doposud 

při delší nečinnosti mohla objevit.

  plastové pouzdro vyztužené skleně-

nými vlákny nabízí vysokou ochranu 

proti korozi a vysokou stabilitu

Také křídla do 200 kg  
se mohou vznášet:

Všechny tandemové vozíky jsou výškově 

seřiditelné a vybaveny dvěma kvalitními, 

na kluzných nebo kuličkových ložiscích 

uloženými plastovými kolečky včetně 

pozinkovaných, proti korozi odolných 

ocelových plášťů.  

Varianty s kuličkovými ložisky přesvěd-

čují především svými vynikajícími pro-

vozními vlastnostmi a tichým chodem.  

Pro různé hmotnosti křídla jsou k dispo-

zici čtyři typy: 

  vodící vozíky do 200 kg: s plastovými 

kolečky na kuličkových ložiskách, pro 

R - nosnou kolejnici - profilově k dis-

pozici specifické podložky

  vodící vozíky do 120 kg: s kolečky na 

kuličkových ložiskách, pro R - nosnou 

kolejnici

  vodící vozíky Slimline do 100 kg: pro 

použití v profilech s nízkou drážkou, 

vybavené kluznými ložisky, pro R - a V 

- nosné kolejnice

  vodící vozíky do 80 kg: plastová koleč-

ka s kluznými ložisky, pro R - nosné 

kolejnice



Krásné, funkční, všestranné: nová 
rodina klik

U posuvných systémů Roto Inline nabí-

zíme velký výběr komfortních výklop-

ných a posuvných klik v elegantním de-

signu Roto Line. Tyto kombinují 

inovativní technologii s vysokou funkč-

ností a estetikou.

Kliky se rychle a jednoduše montují, 

mají vynikající povrchovou úpravu a 

jsou extrémně robustní. K dispozici jsou 

také uzamykatelné varianty pro stan-

dardní zámkové vložky - ideální řešení 

pro terasové dveře.

Neomezené možnosti:  
posuvné kliky Roto Line 

Kliky Roto Line otevírají nebývalé mož-

nosti variací. Čtyři různé varianty ven-

kovních klik lze podle potřeby kombi-

novat se třemi různými vnitřními 

klikami. Se správnou sadou příslušen-

ství je montáž jednoduchá a rychlá.

Další funkce:
  velký výběr barev a povrchových 

úprav: prášková povrchová úprava v 

dopravní nebo krémově bílé, černá, 

stříbrná, šedohnědá, zlatá nebo lesk-

lý chrom, také bez povrchové úpravy 

pro individuální lakování nebo povr-

chovou úpravu

  široké spektrum použití: pro hloubku 

profilu křídla od 38 do 77 mm

Překrývání není problém:  
Roto výklopná klika

Zapuštěná výklopná klika je ideálním 

řešením pro překrývající se posuvná kří-

dla. Klika sedí s profilem téměř v jedné 

rovině, pro otevření nebo uzavření lze 

kliku jednoduše ze základové desky vy-

klopit  zcela pohodlně s touto otáčet.

Poté ji lze zaklapnout zpět do původní 

pozice. Výklopná klika je k dispozici ve 

všech barvách RAL nebo bez povr-

chové úpravy na přání pak s individuál-

ním logem.



Lehce jdoucí, bezpečné a robustní:  
převody

Ať už vícebodový závěrový systém po-

hybující se v jednom nebo protiběž-

ném směru: díly všech převodů jsou 

vzájemně přesně sladěny - pro hladký 

chod a jednoduchou a spolehlivou ob-

sluhu. Vysokou úroveň bezpečnosti za-

jišťuje sériová ochrana proti vysazení, 

uzavření pomocí hřibových čepů, háků 

nebo jazýčků a na přání dostupné uza-

mykatelné varianty převodů.

Další výhody:
   jednoduchá montáž díky středové fi-

xaci převodu

  robustní a odolné proti korozi díky 

povrchům Roto Sil Nano

  univerzálně použitelné v plastu, dře-

věných a hliníkových profilech (s 

adaptéry pro zaklapnutí) od hloubky 

drážky 5 mm

   pojistka proti chybné obsluze pro 

převod s 14 mm háky zabraňuje 

chybné manipulaci

Nová, silná, exkluzivní:  
profilovaná krycí lišta
 

Pouze Inline převody od Roto mají pro-

filovanou krycí lištu. To zajišťuje větší 

stabilitu, redukuje ohýbání dílů a zaru-

čuje odolnost a snadnou obsluhu díky 

plochému vedení závěrových bodů bez 

opotřebení.

Stabilní a mnohostranně  
použitelné: závěrové díly

Nabízíme korozivzdorné, robustní závě-

rové díly, které jsou perfektně přizpůso-

beny různým typům uzavření:

  rámový uzávěr z tlakového litého zin-

ku: v uzavřeném, extrémně stabilním 

designu, s výškovým nastavením a 

otvorem pro pojistku proti vysazení, 

dostupné ve třech délkách, k dostání 

s hřibovými čepy, háky a jazýčky

  1- a 2- dílné závěrové lišty: pro sou-

běžné a protiběžné převody, v růz-

ných variantách, některé lze individu-

álně zkrátit na délku, lze kombinovat 

s háky a jazýčky
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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 


