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A Stuttgart mellett található leinfelden-echterdingeni 
központú Roto egy 75 éve alapított német vállalatcso-
port, mely az évek során megbízható globális vállalat lett. 
A Roto a kezdetektől a következő elveket követi minden-
napi tevékenysége és a partnerekkel való együttműködé-
se során: innováció, minőségorientáltság, pontosság és 
megbízhatóság. Ezeket az értékeket német tulajdonsá-
goknak gondoljuk, és a magunkénak valljuk.

Ezért határoztuk el, hogy a jövőben teljesítményünket a 
„german made” szlogennel azonosítjuk. Ez számunkra 
jóval többet jelent, mint a „made in Germany” kifejezés. 
Egy szellemi örökség és értékközpontúság, mely több, 
mint egy egyszerű utalás a termék gyártási helyére. Egy 
ígéret, hogy hagyományainknak megfelelően dolgozunk, 
a gyártás országától függetlenül.

Mit is jelent a „german made”:

 A világon mindenhol érvényes, függetlenül attól, hogy 

termékeink melyik országban lévő gyárban készülnek. 

 Termékeinket a legszigorúbb német előírások szerint 

ellenőrizzük. Ennek köszönhetően vevőink tökéletesen 

megbízható termékeket kapnak.

 Cégünk által nyújtott szolgáltatások minősége is megfelel 

a „german made” elvárásnak.

 Oktatások során adjuk át ismereteinket – saját munkatár-

sainknak és partnereinken egyaránt.

 Az eladás számunkra nem a termék kiszállításával végző-

dik.

 Partnereinknek időben és pontosan szállítunk – a világ 

minden pontján.

A Roto tevékenységét a „german made” szellemisége 
jellemzi. A német precizitás biztosítja a kiváló minőséget 
a gyártás országától függetlenül. 

German made  
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Biztonságos beépítés

a csavarok nélküli, intelligens 

illesztési rendszer minden 

fontos szerelési lépést egy 

„Klick”-kel erősít meg

Kiváló minőség 

hosszú élettartamra tervezve

formatervezett kilinccsel,

15 év garanciával* 

Igazán energiahatékony 

körbefutó szigeteléssel, 

alapmodell kiemelkedő 

1,2 Uw-értékkel, 3-rétegű 

üvegezéssel passzívházhoz

* a profi l és a vasalat törésére, 
 külső üveg törésére jégkár által. 
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Energiahatékonyság
megoldás minden igényre

2-rétegű üvegezés

Standard  Ug: 1,0 / Uw: 1,2
Comfort   Ug: 1,0 / Uw: 1,2

3-rétegű üvegezés 

Comfort Ug: 0,7 / Uw: 1,0
Premium Ug: 0,5 / Uw: 0,78

RotoQ
kiemelkedő hőszigetelés

Modern üvegezéssel és az ablakot körbevevő hőszigete-

léssel a RotoQ megvéd az időjárás viszontagságaitól és 

csökkenti a lakás energiafogyasztását.

Már az alapkivitel kétrétegű üvegezése is kiemelkedő 

1,2 W/m2K Uw értéket garantál az ablaknak. 

De ez tovább fokozható: 1,0 vagy 0,78 Uw-érték is elérhe-

tő, ami akár a passzívház követelményeknek is megfelel.

Plus kivitel: passzívházhoz javasolt Premium üvegezés 

esetén az ablak gyárilag előszerelt külső hőszigeteléssel 

és belső fóliacsatlakozással is rendelkezik.

Megnevezés

Akusztikus 
teljesítő-
képesség

Biztonság
Passzív-
házhoz 
ajánlott

Harmat-
mentesítő 
bevonat

Üvegezés

Standard 2S 2-rétegű

Comfort 2C 2-rétegű

Comfort 3C 3-rétegű

Premium 3P 3-rétegű

Comfort és Premium esetén belül ragasztott biztonsági üveggel

Ug: üveg értéke, Uw: ablak értéke
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* 15 év garancia a következő károkra: külső üveg
 törése jégkár által, vasalat és ablakprofi l törésére.

RotoQ
kiemelkedő minőség

Hosszú élettartamú, stabil, ellenáll 

az időjárás viszontagságainak: 

a RotoQ kiváló minőséget képvisel. 

Minden ablakot DIN szerinti,

szigorú kritériumok szerint ellenőrzünk,

mielőtt elhagynák a Roto gyárait.

Ennek köszönhetően ablakainkra 

15 év garanciát vállalunk*. 

Így tartjuk meg ügyfeleink bizalmát 

és nyerünk új vevőket.
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RotoQ
biztonságos beépítés

Klick Klick

Klick Klick

Klick Klick

Meggyőzi a beépítőket – az új RotoQ a beszerelés során 

játssza ki legjobb kártyáját: ez pedig a „Klick”. 

Intelligens burkolókeret rendszer külső csavarok nélkül. 
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Akusztikus visszajelzéssel jelzi a szerelés fontos lépéseit, 

ha azokat megfelelően végezték el. 

A gyors és zökkenőmentes szereléshez – az ügyfél nagy 

megelégedésére.

Állítható forgózsanér:

a szárny utólagos 

beállításához

Klick-szerelés 

visszajelzéssel:

az intuitív és biztonságos 

beszereléshez

Előnyök, melyek megkönnyítik a beszerelést:

Roto szerelési 

segédelem:

A szárnyak egyszerű, 

biztonságos 

behelyezéséhez

Gyári biztonság:

A fóliacsatlakozás, 

a szerelővas és 

a hőszigetelés gyárilag 

előszerelve 

(Plus kivitel)
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RotoQ
optimális ablakméret

Mekkora az optimális ablakfelület?
A nagy mennyiségű fény bejutása és a világos lakószobák 

kialakítása a tetőablakok tervezésénél alapvetően fontos. 

Az ablak mérete a helyiség alapterületének és a kívánt

lakókomfortnak a függvénye. A különböző országok 

építési előírásai szerint az alapterület legalább 10-12,5 %- 

ának megfelelő ablakfelületre van szükség.

________________             alapterület
üvegfelület =                
                                  10

Példa: 
Amennyiben 18m2 

a hasznos alapterület 

úgy legalább 1,8-2m2 

üvegfelület javasolt. 
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Az új RotoQ minden területen meggyőző. Az ergonómia 

területén is: a fogantyú kialakításának köszönhetően az 

ablak kezelése rendkívül kényelmes. 

Kiválóan használható nehezen elérhető, magasra épí-

tett ablakok esetén. A RotoQ Tronic gyárilag előszerelt 

rejtett motorja fali kapcsolóval vagy rádiós távvezérlővel 

egyaránt irányítható.

VELUX® típusú tetőablakok cseréje rendkívül egyszerű, 

mivel a RotoQ azonos külső méretekkel rendelkezik. 

Így a csere a káva megbontása nélkül is elvégezhető.

Tökéletesen kombinálható a következőkkel:

külső csatlakozások 18. oldal

belső rolók 22. oldal

külső árnyékolók 30. oldal
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®  A VELUX® bejegyzett márka, amely
 a VKR Holding Dänemark tulajdonát képezi
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Egészségesen építkezni, 
egészségesen élni.

Életünk döntő részét zárt terekben töltjük. A levegő minő-
sége alapvetően meghatározza közérzetünket és egészsé-
günket.

A rossz minőségű, káros anyagot tartalmazó levegő fej-
fájást, allergiát okozhat. Rendkívül fontos, hogy a lakótér 
kialakítása során olyan termékeket használjunk fel, melyek 
minimális mértékben, vagy egyáltalán nem tartalmaznak 
ilyen anyagokat.

Fußboden*

Fußboden*
SchadstoffeSchadstoffe

heutefrüherrégen

káros anyag

padló

káros anyag

szigetelés

légzáró épületburok

padló

ma
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Alapanyagok szigorú vizsgálata

A Roto tetőtéri ablakok jelentős részét a legszigorúbb 
szempontok alapján vizsgálta meg a Sentinel Haus intézet. 
A kiemelkedő gyártási technológiának köszönhetően a 
fából készült Q4 sorozat megfelel a követelményeknek és 
megkapta a minősítést.

A Sentinel Haus intézet 2006 óta a lakóterek egészségügyi 
minőségét kívánja fejleszteni. Az intézet többek között 
olyan építőipari termékeket ajánl, amelyek a piacon kap-
ható összes termék közül a lehető legjobban teljesítik az 
egészséges lakótér koncepciót, a legmagasabb szintű 
technikai követelmények teljesítésével.

Az optimális beltéri levegőminőség eléréséhez rögzített 
célértékek (többek között kémiai, biológiai káros anyag, 
oldószer és CO2) kell teljesíteni. 

*: a teljes padlóburkolat 
(aljzatbeton, szigetelés, 
burkolat) egyetlen vonallal 
van csak ábrázolvaFußboden* (emissionsarm)

Schadstoffe

morgen

káros anyag

szigetelés

légzáró épületburok

padló

holnap



Tökéletes csatlakozás 
a RotoQ tetőtéri ablakhoz
burkolókeretek

EDW

burkolókeret

profi los tetőfedő 

anyagokhoz, 

hullámlemezhez

EDL

bitumenes 

fedéshez

EDU

kolostorfedéshez

EDS

burkolókeret

sík tetőfedő 

anyaghoz

16



A lemez az alapkivitelen felül a további 

anyagokban érhető el:

 CU = réz

 TV = titán-cink, előpatinázott

 RL = tetszőleges RAL színben

EDW V20

burkolókeret
Velux® típusú 
tetőablakok 
cseréjéhez – 
profi los tetőfedő 
anyagokhoz, 
hullámlemezhez

EDL V20

burkolókeret

Velux® típusú 

tetőablakok 

cseréjéhez – 

sík tetőfedő 

anyaghoz

®  A VELUX® bejegyzett márka, amely
 a VKR Holding Dänemark tulajdonát képezi
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MDA – Hőszigetelt vízzáró 

csatlakozás
  Tökéletes zárást biztosít a 

csapadékkal és a széllel szemben 

  Extra hőszigetelés, a tetőtéri ablak 

U értéke további 0,1 W/m²K-el javul*

* Saját számítás szerint. 
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Külső csatlakozások
a Roto fóliagallér és 
vízzáró csatlakozás

A tetőablakok beépítésének alfája és omegája a szakszerű 
csatlakozás. Az alátétfóliákhoz való csatlakozás ugyanolyan 
fontos, mint a belső oldali légtömör csatlakozások. 
Különösen a következőkre kell ügyelni:  esőállóság, szél-
állóság és a lehetőleg hőhidak nélküli beépítés. A német 
tetőfedők szövetsége a jogszabályokban kötelező érvényű 
követelményeket állít fel a „Tetőfedésnél beépített kompo-
nensek adatlapján”. 

MAR – 

Hőszigetelő keret

MSA – 

Fóliagallér

  Extra hőszigetelés az 

ablak körül

  Megkönnyíti az alátét-

fólia és az ablak szak-

szerű csatlakozását

  Előformázott ragasztó 

elemekkel a sarkokban

Eső és szélálló 

 csatlakozás 

Hat kivitel a különböző 

 ablak méretekhez 

 (szélesség rögzített, 

 hosszúság állítható) 
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A Roto belső kiegészítők szabályozzák a bejövő fény 

mennyiségét és díszítik a belső teret.

A belső árnyékolók megújult színválasztéka mellett

rengeteg különböző kivitel áll rendelkezésre:

rolók, harmonikarolók, reluxák és szúnyoghálók,

manuális vagy elektromos (árnyékoló függő) kivitelben.   

A színek alapvetően határozzák meg a szobabelsőt. 

A megfelelően kiválasztott anyagok nagymértékben 

befolyásolják a hangulatunkat.

A külső kiegészítők megvédik a tetőteret a felmelege-

déstől. A Roto redőnyök használata nyitott ablaknál 

egyedülálló: a redőnylamellák takarítása nem gond 

többé.

Az elektromos komponenseknek köszönhetően a kie-

gészítők egyszerűen beköthetők intelligens házakba és 

akár okostelefonról is vezérelhetők.

Teljeskörű kínálat magas színvonalon. A Roto a 
kiegészítők tekintetében is magasra teszi a mércét.   

21
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Fényzáró roló 
100%-os sötétítés

Hatékony sötétítés zavaró fényvisszaverő-
 dés nélkül a zavartalan alváshoz vagy 
 fi lmnézéshez
Mindig maradjon rugalmas: költözéskor   
 vagy a helyiség megváltozott használata   
 esetén nyom nélkül, egyszerűen eltávolítható 
Minden igényhez a megfelelőt – nagy 
 szín- és dekorválaszték
Az oldalsó vezetősíneknek köszönhetően   
 tetszőleges magasságban rögzíthető
Impregnált - nedves anyaggal törölhető
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Manuális fényzáró roló
Szövetek

1-V01 fehér 1-V02 világos bézs  1-V03 bézs

1-V04 barna bézs 1-V05 világosszürke  1-V06 sötétszürke

Standard Uni fényzáró

Trend Uni fényzáró

2-V21 piros

2-V22 éjkék  2-V23 türkíz 2-V24 benzin  

2-V25 almazöld  

2-V26 sárga 2-V27 narancssárga

2-V28 rózsa  2-V29 rózsaszín 2-V30 lila

2-V31 barna 2-V32 fekete
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Trend Dekor fényzáró

3-V54 fa-fehér  3-V52 vonal-bézs 

3-V51 virág-bézs  

3-V53 vonal-fekete 3-V55 fa-fekete 3-V56 kör-szürke  

3-V57 kör-barna  

3-V60 mátrix-lila  

3-V61 mátrix-tűrkiz  3-V62 csillag-tengerkék

2-V58 mátrix-fehér

2-V59 mátrix-narancssárga

Figyelem

Csekély gyártásfüggő színeltérés lehetséges. A színminta nyomtatás-

technikával készült. Az eredeti színtől való kisebb eltérések nem 

kerülhetők el.
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Manuális exclusiv 
és basic roló 

 Egyszerű, szerszám nélküli szerelés 

 Mindig maradjon rugalmas: 

 költözéskor vagy a helyiség eltérő   

 használata esetén nyom nélkül, 

 egyszerűen eltávolítható

 Tetszőleges pozícióban rögzíthető 

 (exclusiv roló)
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Manuális exclusiv 
és basic roló
Szövetek

1-V01 fehér 1-V02 világos bézs  1-V03 bézs

1-V04 barna bézs 1-V05 világosszürke  1-V06 sötétszürke

Standard Uni fényáteresztő

Trend Uni fényáteresztő

2-V21 piros

2-V22 éjkék  2-V23 türkíz 2-V24 jáde  

2-V25 almazöld  

2-V26 sárga 2-V27 narancssárga

2-V28 rózsa  2-V29 rózsaszín 2-V30 lila

2-V31 barna 2-V32 fekete

A ZRE exclusiv és a ZRB basic rolóhoz rendelhető szövetek azonosak. 

A ZRE exclusiv roló előnye, hogy a szövet az ablak oldalára szerelt sínben 

fut, így tetszőleges magasságban rögzíthető.



29

Trend Dekor fényáteresztő

3-V56 levél-fehér  3-V59 vonal-bézs 

3-V52 csíkos-bézs  

3-V53 csíkos-barna 3-V55 kör-fekete 3-V51 csíkos-szürke  

3-V57 levél-bogyó  

3-V60 vonal-zöld 

3-V61 sugár-kék  3-V62 sugár-rózsaszín

2-V58 vonal-fehér

2-V54 kör-bézs

Figyelem

Csekély gyártásfüggő színeltérés lehetséges. A színminta nyomtatás-

technikával készült. Az eredeti színtől való kisebb eltérések nem 

kerülhetők el.
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A leghatékonyabb védelem a napsugárzás, a 
hőség – és télen a hideg – ellen, ha az ablak 
felületét kívülről megvédjük ezektől a hatások-
tól. Ezért a Rotonál három bevált rendszer kö-
zül választhat: jól megtervezett Roto redőnytől 
kezdve – amelyek a hatékonyság, a kezelési 
komfort és a kivitel terén optimálisak – a Roto 
külső hővédő rolókig.

Nagyobb kényelem 
Külső árnyékolók áttekintése
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 Több komfort: kellemes szobahőmérsék-

let nyáron, kevesebb fűtésköltség télen

Nyugodtabb alvás: hatékony sötétítés – 

robusztus, időjárásálló kialakítás

Kompromisszumok nélküli komfort: 

nyitott ablaknál is teljesen működőképes

Roto redőny
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 Nagyobb komfort:

 Biztos hővédelem kellemes 

 fényáteresztő képesség mellett

 Időjárásálló, kopásálló és szennyődés-

taszító, garantálva az évekig tartó 

kifogástalan működést és a tetszetős 

megjelenést

 Kompromisszumok nélküli komfort: 

nyitott ablaknál is teljesen működőképes

Roto külső hővédő roló
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 Védelem a rovarok ellen nyitott ablaknál

 Egyszerűen levehető és könnyen  

tisztítható

 A sínek fehér és szürke színben 

 szállíthatók    

 Transpatec®-szövet: 

– Robusztus és szakadásálló

– Megbízható védelem kiváló 

 átláthatósággal

– Akár 140%-kal nagyobb 

 légáteresztés   

Szúnyogháló
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Ablakcsere 

 A 20 évvel ezelőtt beépített tetőtéri ablakok 

már nem felelnek meg a szigorodó energia-

hatékonysági követelményeknek.

 A RotoQ minden szempontból megfelel az el-

várásoknak, már az alapkivitel is 1,2 W/m2K 

Uw –értéket garantál.

 VELUX® típusú tetőablakok cseréje rendkí-

vül egyszerű, mivel a RotoQ azonos külső 

méretekkel rendelkezik. Így a csere a káva 

megbontása nélkül is elvégezhető.
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®  A VELUX® bejegyzett márka, amely
 a VKR Holding Dänemark tulajdonát képezi



Roto Elzett Kft.
Tetőtéri ablakok, kiegészítők

H-9461 Lövő,

Kossuth Lajos u. 25

Tel.: +36 (99) 534 494, 493

Fax: +36 (99) 511 688

www.roto.hu

tetoablak@roto-frank.com

rendeles@roto-frank.com

Roto Campus és bemutatóterem
(BWT Irodaház)

H-2040 Budaörs

Keleti u. 7

Tel.: +36 (30) 616 5372


