
Roto NX: systém kování pro okna a balkónové dveře  
splňující budoucí požadavky



Roto NX 
Immer die 
richtige
Entscheidung

Fenster öffnen Räume, schaffen Atmosphäre und 
übernehmen eine Schutzfunktion für unseren privaten 
Lebensraum. Dabei müssen sie nicht nur einwandfrei 
funktionieren, sondern auch noch möglichst gut aus- 
sehen. Mehr noch: moderne Fenster sollen unser Zu-
hause sicherer sowie komfortabler machen und Energie 
sparen. Es lohnt sich deshalb, besonderes Augenmerk 
auf die Fenstertechnik und -qualität zu legen. 

Mit dem ersten industriell gefertigten Drehkipp-Beschlag- 
system haben wir den Fenstermarkt revolutioniert und 
sind heute mit einer halben Milliarde verkaufter Dreh-/
Drehkipp-Garnituren weltweit die Nummer 1. Als Tech-
nologieführer setzen wir stetig neue Impulse. 
Roto NX ist ein wegweisendes Beschlagsystem, 
das ideal zu den Anforderungen unserer modernen Zeit 
passt. Und zu Ihrem Leben.

Roto NX 
vždy správné
rozhodnutí

Okna otevírají prostory, vytvářejí atmosféru a přebírají ochran-
nou funkci v rámci našeho privátního životního prostoru. Přitom 
tato musí nejen bezchybně fungovat, nýbrž také co možná nejlé-
pe vypadat. Ještě více: moderní okna mají dělat náš domov bez-
pečnějším a komfortnějším a kromě toho i spořit energii. Proto se 
vyplatí, věnovat zvláštní pozornost okenní technice a její kvalitě. 

S prvním průmyslově vyráběným otvíravě - sklopným kováním 
jsme způsobily revoluci na trhu s okny – a aktuálně jsme s půl 
miliardou sad prodaného otvíravého/otvíravě sklopného ková-
ní celosvětově číslo 1. Jako technologický vůdce přinášíme stále 
nové impulzy. Roto NX je rozhodující systém kování, který ideál-
ně odpovídá požadavkům naší moderní doby a Vašemu životu.



Bezpečnost 

Komfort

Design 

Otevřít, sklopit, uzavřít, dálkově ovládat – v našem okenním kování Roto NX tkví celá řada 
moderní techniky. Kování je skutečným multitalentem , zodpovědným za veškeré funkce okna. Nej-
důležitější plusové body: vysoká bezpečnost, více komfortu, atraktivní design. Naše nové TiltSafe 
komponenty tak například nabízejí zlepšenou ochranu proti vloupání. S optimalizovanými větrací-
mi vlastnostmi a vynikajícím obslužným komfortem se stane bydlení ještě příjemnější. Stabilní díly 
umožňují výrobu oken s velkorysou zasklenou plochou. A také v optických otázkách přináší Roto 
NX rozdíl. Například prostřednictvím zakrytých vrutů. Objevte náš nejlepší systém kování všech 
dob!



Höhere Sicherheit

Unbesorgt lüften, ruhiger schlafen: Dank Roto NX sind riskante Sicherheitslücken durch ge- 

kippte Fenster passé. Unser zukunftsweisendes TiltSafe-Fenster mit drei speziellen Sicherheits-

schließstücken steht für erweiterten Einbruchschutz in der Kipp-Stellung gemäß RC 2. Das  

entspricht einer Einbruchhemmung nach Widerstandsklasse 2 der Norm DIN EN 1627. Zudem 

bieten leistungsfähige Bauteile für größere Flügelgewichte ein Plus an Sicherheit. 

Optimales Raumklima: hohe 
Luftwechselrate durch große 
Kipp-Weite von bis zu 65 mm 

Sicher Lüften in Kipp-Stellung: 
Einbruchhemmung gemäß RC 2 
durch drei identische Sicherheits-
schließstücke in Kombination  
mit Sicherheitsschließzapfen und 
einem abschließbaren Griff

Lepší zabezpečení

Bezstarostně větrat, klidně spát. Díky Roto NX jsou riskantní bezpečnostní mezery v rámci sklopeného okna 

pasé. Naše budoucnost ukazující TiltSafe okno se třemi speciálními bezpečnostními rámovými uzávěry garantu-

je zvýšenou ochranu proti vloupání v pozici sklopeno podle RC 2. Toto odpovídá odolnosti proti vloupání podle 

třídy odporu č.2 normy ČSN EN 1627. Mimo to nabízejí výkonné díly u větších těžkých křídel bezpečnostní plus. 

optimální pokojové klima: 
vysoký objem výměny vzduchu díky 
velké sklopné vzdálenosti až do 65 mm

bezpečné větrání v sklopné pozici:  
odolnost proti vloupání podle RC 2 
prostřednictvím tří identických bezpeč-
nostních rámových uzávěrů v kombina-
ci s bezpečnostními závěrovými čepy a 
uzamykatelnou klikou





Farbvarianten der Abdeckkappen

Více komfortu

Okna a balkonové dveře vybavená Roto NX otvíravě 

sklopným systémem kování díky tvarově optimalizova-

ným dílům se velmi snadno ovládají. Také manipulace 

s velkými okny se stává překvapivě jednoduchou zále-

žitostí. Použití pohonu Roto E-Tec Drive ve Vašem okně 

pak umožňuje jeho integraci do systému domácí auto-

matizace. Integrované spárové větrání zlepšuje klima v 

místnosti a i komfort bydlení.

vysoký komfort: 
obvyklá jednoduchá obsluha a 
přídavná funkce větrání (spárové 
větrání)



Připraveno pro Smart Home

Připravte si svůj domov pro Smart Home prostřednic-

tvím bezdrátových senzorů Roto Com-Tec. Tyto sen-

zory jsou optimálním doplňkem pro Roto NX otvíravě 

sklopný systém kování a zajišťují ještě větší komfort. 

Díky bezdrátovým senzorům Roto Com-Tec můžete 

kdykoli sledovat stav prostřednictvím aplikace a přesně 

tak vědět, zda je vaše okno uzavřené, otevřené nebo 

sklopené. Díky velmi rozšířenému rádiovému protokolu 

EnOcean je možné Roto Com-Tec jednoduše integrovat 

do běžných Smart Home systémů.

Roto Com-Tec Sensor: 
skryté a inteligentní, 
dostupné ve třech 
provedení.





Formschöne Abdeckkappen und pulverbeschichtete Ober- 

der Bandseite sorgen für eine ansprechende und edle Optik. 

Zudem ermöglicht das Drehkipp-Beschlagsystem Roto NX 

dank seiner hohen Traglasten eine moderne, helle Raumgestal-

Attraktives Design

Farbvarianten der Abdeckkappen

|  Ecklager|  Axerlager

Natursilber

Neusilber

Titan

Messing matt

Messing glänzend

Olivbraun

Graubraun

Schwarzbraun 

Mittelbronze

Bronze

Verkehrsweiß

Cremeweiß

Krytky dokonalého tvaru a prášková povrchová úprava s velkým vý-

běrem barev včetně podhledu skrytých vrutů závěsové strany zajišťují 

oslovující a ušlechtilý vzhled. Kromě toho systém otvíravě - sklopného 

kování Roto NX díky svému vysokému nosnému zatížení umožňuje 

moderní, světlá prostorová řešení s velkorysými prosklenými plochami. 

Atraktivní design

barevné varianty krytek

| rámové ložisko|  držák

přírodní stříbrná

nová stříbrná

titan

mosazná matná

mosazná leštěná

olivově hnědá

šedohnědá

černohnědá

střední bronz

bronz

dopravní bílá

krémová bílá



Ať už ze dřeva nebo plastu, Roto NX se hodí vždy. Klasické okno, 

dvoukřídlé okno nebo balkónové dveře - vyberte si podle svých 

potřeb. Systém lze samozřejmě přizpůsobit různým bezpečnost-

ním požadavkům.

Vhodné pro Vaše použití
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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 


