
Roto ven otvíravé TSH 30
za flexibilitou stojí systém 
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Za flexibilitou 
stojí systém 

Převod TSH 30 Outward Opening je kompletně integrován do jedinečného stavebnicového 
systému NT. S malým počtem dílů se tak nechá realizovat enormní rozmanitost variant. Tím se 
snižují nejenom náklady na udržování skladových zásob, ale jsou také zajištěny jasné přednosti 
oproti konkurenci: možné realizovat okna v nejrůznějších velikostech do 2400 mm, splňující 
individuální požadavky Vašich zákazníků. Zkoušky podle standardu norem EN prokazují vyso-
kou bezpečnost systému kování. Okna vybavená převody TSH 30 jsou extrémně bezpečná proti 
vloupání a díky vyššímu utěsnění také přispívají k nižší spotřebě energie. 

S bezpečností více komfortu 

Optimální využití plochy místnosti  

a jednoduché ovládání: 

ven otvíravá okna jsou ceněna v celém 

světě. Nové převody TSH podstatně 

zvyšují utěsnění, komfort ovládání a 

bezpečnost těchto oken. Jako jediný 

výrobce nabízí firma Roto u svých 

převodů pro ven otvíravá okna v tělese 

převodu integrované blokování kliky a 

funkci štěrbinového větrání TurnPlus. 



Nezaměnitelné: jednotná výška čepů 
Převody Roto TSH 30 disponují jednotnou 
výškou čepů! Přednost: do budoucna 
stačí mít na skladě pouze jeden druh – a 
při zpracovávání již nevzniká nebezpečí 
záměny.  

Střední díl s funkcí Twin-Cam 
Funkce Twin-Cam se vyznačuje protiběž-
nými čepy: při pokusu vytáhnout jeden z 
obou čepů, zapadne druhý ještě pevněji 
do rámového uzávěru. 

Maximální bezpečnost podle  
standardu norem EN  

Jak převody TSH 30 s možností boční-

ho uzavření až k hraně třecích nůžek, 

tak také převody TSH 30 s hranovou 

zástrčí, nabízí maximální bezpečnost a 

nejvyšší ochranu proti vysazení. Jako 

první výrobce kování zkouší firma 

Roto kování Outward Opening TSH 

30 již dnes nejenom podle standar-

du britských norem, ale také podle 

v budoucnu platných norem EN 

1627–1630 a vybavuje kování novou, 

ještě bezpečnější generací uzávěrů. 

Větší flexibilita díky  
stavebnicovému systému NT  

Díky inteligentní technice spojování 

je možné prodlužit převod TSH 30 

do 2400 mm. Tento rozsah použití 

zřetelně přesahuje dosud na trhu 

známé systémy. Podle požadavků na 

bezpečnost a těsnost pak možné po-

užít rohová vedení – je-li požadováno 

uzavření až do hrany třecích nůžek – 

nebo hranovou zástrč. Lze použít díly 

z osvědčené stavebnice NT: střední 

díly, rohová vedení a – jako zvláštnost 

u Roto TSH 30 – také střední díl se 

zvýšenou bezpečností proti vloupání s 

funkcí Twin-Cam. 



Převody Roto TSH – 
přednosti, ze kterých profitují všichni 

Funkce TurnPlus  

Pouze převody TSH firmy Roto přesvěd-

čují svým plusem v rámci komfortu. 

Dlouhé vyhledávání optimální polohy 

štěrbinového větrání v uzávěru a kmi-

tání okenního křídla při nárazech větru 

patří a díky funkci TurnPlus minulosti. 

Komfortní štěrbinové větrání je možné 

realizovat prostřednictvím variabilní 

větrací spáry ve dvou jednoduchých 

krocích: 

1. kliku otočit do polohy 135° 

2. křídlo tlačit ven; hotovo! 

Při dosažení koncové polohy zapadne 

čep automaticky do ramena TurnPlus 

a tím je křídlo bezpečně fixováno proti 

větru. 

TurnPlus aktivní 

Boční uzavření  
do hrany třecích nůžek 

Jasná konkurenční přednost: přídavné 

závěrové body na straně třecích nůžek 

zvyšují bezpečnost a současně zvyšují 

přítlak a tím zvyšují těsnost, čímž klesá 

spotřeba energie. 

TurnPlus neaktivní 

TurnPlus neaktivní – 0°, okno uzavřeno 

TurnPlus neaktivní – 90°, okno otevřeno 

TurnPlus aktivní – 135°, aktivováno štěrbi-
nové větrání 

Integrovaná aretace kliky 

Prostřednictvím integrované aretace 

kliky se firma Roto postarala o další 

exkluzivní plus v oblasti komfortu. 

Zarážky v převodu drží ovládací páku 

v požadované poloze. Firma Roto u 

svých převodů TSH tímto eliminuje 

možnost nekontrolovaného posunutí 

kliky zpět do jiné polohy. 



Přesvědčující přednosti převodu TSH 30 
na první pohled 

Technické vlastnosti převodu TSH 30:

Charakteristické znaky převodu TSH 30: 

		vícedílný převod z prvků osvědčeného systému stavebnice NT 

		univerzální použití pro dřevěné, plastové a hliníkové profily  

s eurodrážkou 9,3 +0,7 / –0,2 mm 

		perfektní přítlak a těsnost díky seřizovatelným excentrickým čepům  

a přídavnému uzavření na straně třecích nůžek 

		vyjímečně snadné ovládání díky integrované aretaci kliky  

a funkcí TurnPlus 

 

		velmi kvalitní povrchová úprava  

(odolnost proti korozi třídy 5 podle normy EN 1670:2007) 

		maximální bezpečnost, zkoušeno podle standardu  

norem EN 1627–1630 

		oblast použití: od 244 mm do 2400 mm 

		nutná eurodrážka 9,3 + 0,7/– 0,2 mm 

		rozměr dornu 20, 22 a 25 mm, zadní dorn 7 mm 

		zdvih kování: 18 + 9 mm (zdvih 9 mm pro funkci TurnPlus) 

		jednotná výška čepů 
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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 


