Ofensywa
energooszczędności
Idealnie dopasowane
okna dachowe Designo R6 i R8

Współczynnik

Uw

0,80*
W/m2K

Roto Designo R6 i R8

Okna Roto Designo R6 i R8 to
energooszczędna linia okien
dachowych Roto dostępna
z potrójnym niskoemisyjnym
szkleniem, spełniająca wymagania
stawiane w przypadku domów
pasywnych i energooszczędnych.
Designo to także:
Jakość
„made in Germany“

15 lat
gwarancji

lat
gwarancji*
* na
* na
* na

szyby hartowane
okucia
profile z PVC

szczegółowe warunki gwarancji są dostępne na stronie www.roto.pl

Gwarancja na okna dachowe Roto

szczegóły na www.roto.pl

Roto Designo R6

Designo R6
okno obrotowe
 oś obrotu w ½ wysokości okna
 wyjątkowy kolor oblachowania - antracyt metallic
- komponujący się idealnie z pokryciem dachowym
 oszczędność energii dzięki fabrycznie zamontowanemu
termo-blokowi WD w standardzie
 możliwość regulacji pomontażowej - likwidacja
przekoszeń powstałych w wyniku pracy więźby
dachowej
 4 punkty ryglowania zapewniające bezpieczeństwo
i szczelność
 3 lub 5 najwyższa klasa bezpieczeństwa*

* 3 klasa dla okien z drewna, 5 klasa dla okien z PVC

Roto Designo R8

Designo R8
okno uchylno-wysokoosiowe
 najwyższa funkcjonalność - podwójny system
otwierania - uchylny i wysokoosiowy
 komfort użytkowania - swobodny dostęp do otwartego
okna i nieograniczony widok
 4 punkty ryglowania - maksymalne bezpieczeństwo
i szczelność
 5 najwyższa klasa bezpieczeństwa
 oszczędność energii dzięki fabrycznie zamontowanemu
termo-blokowi WD w standardzie
 możliwość regulacji pomontażowej - likwidacja
przekoszeń powstałych w wyniku pracy więźby
dachowej

Roto Designo R6 i R8

1

2

3

Najwyższa
energooszczędność
1

Niskoemisyjne szklenie Roto blueTec i blueTec Plus
z jednej strony zatrzymuje ciepło wewnątrz pomieszczenia, z drugiej natomiast pozwala na pozyskanie energii
ze słońca, czego efektem końcowym jest pozytywny
bilans energetyczny i mniejsze koszty ogrzewania.

Roto blueTec

++

Standard

NF 40

Współczynnik

Uw

1,0

W/m2K

Roto blueTec Plus

+
+ +NF 15
Standard

Współczynnik

Uw

0,80*
W/m2K

* dla okien z PVC

2
3

Folia paroizolacyjna gwarantująca szczelne połączenie.
Termo-blok WD poprawiający izolację okna i zapewniający oszczędność energii.

Okna Dachowe

Roto Frank
Okna Dachowe Sp. z o.o.
ul. Lubelska 104
21-100 Lubartów
tel. 81 855 05 22-25
fax 81 855 05 28
biuro.pl@roto-frank.com
www.roto.pl

