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Protože zde najdu 
správné střešní okno
pro svůj domov.
Široký sortiment oken a doplňků 
pro každý požadavek.
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Střešní okna  
Roto zvítězila  
v testu TÜV

Dlouhá životnostCertifikované 
zdravé bydlení

Kvalita, pohodlí, bezpečnost
Proč se prémiová kvalita vyplatí. 
Výběr střešních oken je rozhodnutí na mnoho let dopředu.
Ujišťujeme vás, že na nás se můžete spolehnout. Naše 
prémiová řešení splňují vaše očekávání.
A to s dlouhou životností.

Ať už okna na míru nebo standardní  
velikosti: prémiová kvalita zaručena.

Protože i budoucí 
generace si zaslouží 
kvalitní střešní okna.

*15letá záruka proti rozbití skla kroupami u oken s 
vnějším zasklením ESG, proti prasknutí či zlomení 
kteréhokoliv dílu kování a proti prasknutí profilu 
rámu nebo křídla.Naše střešní okna mají nízké emise, 

zdravotní nezávadnost a energetickou 
účinnost.

*Venkovní lamelová roleta ZRO S a střešní okna 
Designo R8 a RotoQ jsou celkovými vítězi studií 
spokojenosti (ZRO 2020, Q4 2017 a R8 2013), které 
provedla společnost TÜV Rheinland. Produkty byly 
testovány v kategoriích: kvalita produktu, snadná 
montáž a uživatelská přívětivost.
Podrobné výsledky testů najdete na:
www.rotostresniokna.cz/roto-je-vitezem-testu-tuev

VÍTĚZ
TESTU*

Certifi kováno 
nezávislým institutem

let 
záruky*
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Dobré důvody, díky nimž je 
vaše rozhodnutí snadné

Kvalita plastových rámů Roto 
Maximální stabilita a životnost díky  
plastovému vícekomorovému profilu  
s kovovou výztuhou.

Vynikající energetická účinnost
Nižší náklady na vytápění a vyšší kvalita 
bydlení díky izolačnímu trojsklu až na 
úroveň pasivního domu a integrovanému 
zateplovacímu bloku.

Záruka až 15 let 
Zaručená kvalita s 15 letou zárukou* na 
střešní okna Roto.

Maximální komfort bydlení
Svoboda pohybu díky jedinečnému typu 
otevírání a nerušený výhled.

Ovládání jednou rukou
Pohodlné a snadné ovládání – otevření, 
zavření a mycí poloha okna jednou rukou. 
Současně okamžitá redukce bakterií a 
dalších mikrobů díky inovativní technologii 
„Just Clean“ s postupně se uvolňujícími 
ionty stříbra.

*15letá záruka proti rozbití skla kroupami u oken s vnějším zasklením ESG, 
proti prasknutí či zlomení kteréhokoliv dílu kování a proti prasknutí profilu 
rámu nebo křídla.

let 
záruky*
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Energetická účinnost
Šetřete energii, šetřete náklady.

V době rostoucích nákladů na energii a uvědomělé ochraně životního prostředí záleží na dobré 
energetické bilanci. Naše střešní okna se vyznačují optimálními a certifikovanými izolačními 
vlastnostmi a splňují vysoké nároky na energetickou účinnost.

Tepelně izolační vlastnosti jsou definovány koeficientem tepelné prostupnosti (hodnota Uw). 
Ta ukazuje množství tepla, které pronikne mezi vnitřním a vnějším prostředím za jednu hodinu na 
m2 (W/m2K) při rozdílu teplot 1°C. Čím nižší je certifikovaná hodnota Uw, tím lepší je tepelně izolační 
účinek. Roto nabízí hodnoty mezi 0,77 až 1,3 s tím, že nejnižší hodnotu získáte díky trojsklu Premium.

Beispielrechnung:

Pasivní domy

Energetický štítek

Standard

Normová 
hodnota

Získejte dotaci na střešní okna Roto
Nová zelená úsporám

Dotaci můžete čerpat na střešní okna produktové řady RotoQ, Designo R4, R7, R6 a R8, a to jak  
v plastovém, tak dřevěném provedení. 

Seznam SVT kódů ke schváleným produktům najdete na našich webových stránkách: 
www.rotostresniokna.cz/kontakt-podpora/nova-zelena-usporam

nebo pomocí QR kódu:

Výhody střešních oken Roto 

• integrovaný zateplovací blok

• hydroizolační a parotěsná fólie, které zaručují bezpečné napojení na střešní konstrukci 

• vysoce kvalitní zasklení vlastní výroby 

Díky těmto výhodám získáte výborné tepelně-izolační parametry.
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„Smart Home“
Bydlete chytře, automatizujte svou 
domácnost s Roto.

Maximální pohodlí bydlení díky automatizaci domácnosti

1. Stávající inteligentní 
 domácnost 
 Součástí elektrických střešních oken Roto jsou již 

 zabudované řídící jednotky. Kabelové nebo rádiové

 napojení na systém inteligentní domácnosti jako je

 např. Somfy, Loxone a další je tak velmi snadné.

Zde naleznete 
schémata zapojení,
doporučené produkty
a mnoho dalšího!

2. Nová inteligentní
 domácnost
 Dopřejte si lepší kvalitu života a automatizujte svou

 domácnost s Roto a našimi partnery, jako jsou 

 mediola® nebo Becker.

Veškeré potřebné informace 
naleznete zde nebo u našich 
partnerů.

Tip
Mnoho manuálních střešních 

oken lze elektrifikovat pomocí 

dodatečných pohonů. 

Naši partneři:

Naši partneři:
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Rozdíl, který pocítíte.

Více světla a čerstvého vzduchu

Díky kombinaci střešních oken přeměníte normální pokoje na příjemné místnosti zaplavené světlem. 
Okna lze kombinovat do sestav vedle sebe i nad sebou. Získáte tak více přirozeného světla a zvýšíte 
tím zdravé bydlení a kvalitu života pod střechou. Více prostoru

Pro maximální pohodlí a dokonalý výhled

R8     R7      R6/ RotoQ

Více světla díky kombinaci oken se spojovací krokví
Spojovací krokev Roto vytváří větší světlou výšku, téměř souvislou sestavu oken a možnost 
instalace nekonečného počtu oken vedle sebe. To vám nabízí maximum denního světla pro 
zdravé a příjemné bydlení. 

Zde naleznete inspirace  
pro vaše bydlení:  
www.rotostresniokna.cz/inspirace-
pro-vase-podkrovi
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Vytvořte perfektní spojení
pro své okno
Redukce tvorby kondenzátu a tepelných ztrát.

Střešní okno

Vnitřní ostění

Vnitřní doplněk

Lemování

Venkovní doplněk

Střešní okno plní svou funkci pouze jako celek. Na střeše by se neobešlo bez lemování,  
v interiéru bez vhodného vnitřního ostění. Správný tvar ostění redukuje tvorbu kondenzátu 
kolem okna a zamezuje prostupu chladu. Systémové ostění Roto je vyrobeno z měkčeného 
plastu, je omyvatelné a přesvědčí vás tak svou snadnou údržbou. 

Aby nedocházelo k přehřívání interiéru nebo tepelným ztrátam, doporučujeme okno vybavit 
venkovním doplňkem. Lamelová roleta má navíc i bezpečnostní funkci a chrání váš domov 
před vloupáním. Ochranu před světlem a dostatek soukromí vám naopak poskytne vnitřní 
doplněk. Díky této kombinaci designu a funkčnosti se z bydlení pod střechou stane 
nevšední zážitek.
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Designo R7 výsuvně kyvné okno  
Unikátní typ otevírání pro více pohodlí
Velmi oblíbená výsuvně kyvná technologie otevírání 

vám přináší mnohem více pohodlí a svobodu pohybu 

oproti běžným kyvným oknům. Díky užšímu rámu si 

rovněž užijete více světla.

Antimikrobiální klika „Just Clean“ umístěná na spodní 

hraně křídla eliminuje bakterie a další mikroby a chrání 

tak vaše zdraví.

Dekory pro  

plastové  

provedení

Zlatý dub Ořech Borovice

Produkty Roto 
Správné střešní okno pro  
váš domov. 

Informace o Roto 
produktech: 
www.rotostresniokna.cz/svet-produktu

Designo R8 výklopné/kyvné okno
Maximální svoboda pohybu
Závěsný systém s panty v horní části okenního rámu 

umožňují nerušenou výměnu vzduchu a neomezený 

výhled. Střešní okno zaujme promyšlenými funkcemi  

i energetickou účinností. Díky vysoce  

kvalitnímu tepelně-izolačnímu zasklení  

je okno vhodné i pro pasivní domy.

*Designo R8 je celkovým vítězem studie spokojenosti 2013 provedené společností TÜV Rheinland, 
testované v kategoriích: kvalita produktu, snadná montáž a uživatelská přívětivost. Podrobné výsledky 
testů najdete na: www.rotostresniokna.cz/roto-je-vitezem-testu-tuev. 

RotoQ Q4 kyvné okno
Výborné tepelně-izolační vlastnosti 
Více pohodlí, vyšší kvalita bydlení a nižší náklady na 

vytápění díky integrovanému zateplovacímu bloku  

a trojsklu, které je vhodné i pro pasivní domy. Kvalitní  

a odolné zpracování, které vás přesvědčí jak  

propracovanými detaily, tak ergonomickým  

madlem.

*RotoQ je celkovým vítězem studie spokojenosti 2017 provedené společností TÜV Rheinland (Polska), 
testované v kategoriích: kvalita produktu, snadná montáž a uživatelská přívětivost. Podrobné výsledky testů 
najdete na: www.rotostresniokna.cz/roto-je-vitezem-testu-tuev. 

Materiál rámu
Plast bílý, borovice, zlatý dub

Dřevo bezbarvý lak, bílá barva, 
barva RAL

Designo R6 kyvné okno 
Bezpečnost s vysokou energetickou účinností

Promyšlené okno Designo R6 přesvědčí především 

svou bezpečností a výbornými izolačními vlastnostmi. 

Díky vysoce kvalitnímu tepelně-izolačnímu zasklení je 

Designo R6 vhodné i pro pasivní domy. Celoobvodové 

kování se čtyřbodovým uzavíráním pak zvyšuje celkovou 

bezpečnost okna.

Materiál rámu
Plast bílý, borovice, zlatý dub, ořech

Dřevo bezbarvý lak, bílá barva, 
barva RAL

Materiál rámu
Plast bílý, borovice, zlatý dub, ořech

Dřevo bezbarvý lak, bílá barva, 
barva RAL

Materiál rámu
Plast bílý

Dřevo bezbarvý lak, bílá barva

VÍTĚZ
TESTU*

Certifi kováno 
nezávislým institutem

VÍTĚZ
TESTU*

Certifi kováno 
nezávislým institutem
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S produkty Roto jste v bezpečí. Ať už se jedná o druhou 

únikovou cestu, účinný odvod kouře v případě požáru, 

rychlý a bezpečný přístup na střechu nebo prosvětlení 

půdních prostor: Roto má pro všechny požadavky to 

správné řešení.

Více informací na: 

www.rotostresniokna.cz/svet-produktu/ 
doplnkova-okna

Doplňková okna 
Bezpečnost na prvním místě 

i

RotoQ Q4 elektrické kyvné okno E/EF/SF 
Výborné tepelně-izolační vlastnosti 
Díky vysoce kvalitnímu tepelně-izolačnímu zasklení je 

RotoQ vhodné i pro pasivní domy. Okno je možné 

ovládat elektricky a současně i manuálně pomocí 

ergonomického madla. Standardně je okno 

vybaveno tichým motorem, řídící jednotkou  

a dešťovým senzorem.

např.

Designo R8 D  

tepelně-izolační výlez

Fenstertyp finden 
Das richtige Dachfenster  
für Ihr Zuhause. 

ab 300,- E

Designo R6 elektrické kyvné okno E/EF/SF
Pohodlí pouhým stisknutím tlačítka

Elektricky poháněné kyvné okno je vhodné pro těžko 

přístupná místa. Okno se nabízí ve vysoce kvalitním 

zasklení, které je vhodné i pro pasivní domy. 

Standardně je vybaveno motorem, řídící jednotkou 

a dešťovým senzorem. Elektrický pohon vás ohromí 

svou tichostí. 

Designo i8 elektrické výklopné/kyvné okno
Maximální komfort stisknutím tlačítka

Elektricky ovládané okno se zcela skrytým pohonem 

umožňuje absolutně nerušený výhled. Standardně 

je okno vybaveno tichým motorem, řídící jednotkou 

a dešťovým senzorem s možností okno vybavit 

bezpečnostími doplňky jako je magnetická detekce 

nebo alarm glass.

Certifikovaná přistupnost

Materiál rámu
Plast bílý, borovice, zlatý dub, ořech

Dřevo bezbarvý lak, bílá barva, 
barva RAL

Materiál rámu
Plast bílý

Dřevo bezbarvý lak, bílá barva 

Materiál rámu
Plast bílý, borovice, 

zlatý dub, ořech

*RotoQ je celkovým vítězem studie spokojenosti 2017 provedené společností TÜV Rheinland (Polska),  
testované v kategoriích: kvalita produktu, snadná montáž a uživatelská přívětivost. Podrobné výsledky 
testů najdete na: www.rotostresniokna.cz/roto-je-vitezem-testu-tuev. 

VÍTĚZ
TESTU*

Certifi kováno 
nezávislým institutem
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Správné zasklení pro každý požadavek

Typy zasklení dvojsklo Standard dvojsklo Comfort dvojsklo Premium

Požadavek

Základní 

Jednoduše dobré – vnější  
tvrzené sklo odolné vůči 

rozbití kroupami.

Bezpečné 

Díky vnitřnímu vrstvenému 
sklu je bydlení pod střechou 

bezpečnější.

Chladivé

Zachovejte si chladnou hlavu 
v létě – extra porce tepelné 

ochrany.

Tepelná izolace

Teplo zůstává uvnitř, zima venku

Zvuková izolace

Hluk zůstává venku

Ochrana proti přehřívání

Teplo neproniká do interiéru

Produktová řada RotoQ Designo RotoQ Designo

Složení skel
 ■ ESG vnější bezpečnostní 

tvrzené

 ■ Float vnitřní plavené

 ■ ESG vnější bezpečnostní 
tvrzené

 ■ VSG vnitřní bezpečnostní 
vrstvené

 ■ ESG vnější bezpečnostní 
tvrzené

 ■ VSG vnitřní bezpečnostní 
vrstvené

Ochranná vrstva proti přehřátí

Značení zasklení 2S (Q) 8C (R6/R8) 2C (Q) 8G (R6/R8)

Součinitel prostupu tepla 
celého okna 
Uw (W/m2K)

1,1 1,1 1,1 1,2

Součinitel prostupu tepla 
zasklení 
Ug (W/m2K)

1,0 1,0 1,1

Celkový činitel prostupu 
sluneční energie 
g (%)

52 52 51 33

Zvuková izolace 
Rw (dB/třída)

33/2 34/2 37/3 38/3

Vhodné pro pasivní domy

Doporučení Roto na základě požadavku

Tip

* Platné pro plastová střešní okna v standardních rozměrech.

Technické změny vyhrazeny.

trojsklo Standard trojsklo Comfort trojsklo Premium trojsklo Acoustic

Výhodné

Lepší parametry a výhodná 
cena.

Nezamlžené 

Vnější povrchová úprava 
Anti-Tau proti tvorbě  

kondenzátu.

Pasivní 

Správná volba pro  
energetickou úsporu.

Protihlukové

Klidná domácnost díky 
výrazné redukci prostupu 

hluku.

Designo Designo RotoQ Designo RotoQ Designo RotoQ

 ■ ESG vnější bezpečnostní 
tvrzené

 ■ TVG střední tepelně 
zpevněné

 ■ Float vnitřní plavené

 ■ ESG vnější bezpečnostní 
tvrzené

 ■ ESG střední bezpečnostní 
tvrzené

 ■ VSG vnitřní bezpečnostní 
vrstvené

 ■ ESG vnější bezpečnostní 
tvrzené

 ■ ESG střední bezpečnostní 
tvrzené

 ■ VSG vnitřní bezpečnostní 
vrstvené

 ■ VSG vnější bezpečnostní 
tvrzené

 ■ ESG střední bezpečnostní 
tvrzené

 ■ VSG vnitřní bezpečnostní 
vrstvené

Anti-Tau Anti-Tau

9 (R7) 9G (R6/R8) 3C (Q) 9P (R6/R8) 3P (Q) 6E (R6/R8) 3A (Q)

1,1 0,99 0,9 0,8 0,77 1,0 0,78

0,7 0,8 0,7 0,5 0,7 0,5

47 47 47 43

32/2 37/3 38/3 37/3 38/3 43/4 44/4

  

Tip

Tip
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Velikost střešních oken RotoQ

Speciální požadavky jsou pro nás standardem: kromě standardních velikostí lze realizovat i okna na míru.

Velikost střešních oken Designo
054/xxx 065/xxx 074/xxx 094/xxx 114/xxx 134/xxx

xx
x/

07
8

xx
x/

0
9

8
xx

x/
11

8
xx

x/
14

0
xx

x/
16

0
xx

x/
18

0

R8
R7
R6

R6 E_

R8 
R7
R6

R6 E_
R8 D 
R3 D

R8
R7*
R6

R6 E_

R8
R7
R6

R6 E_

R8 
R7
R6

R6 E_
R8 D 
R3 D

R8
R7
R6

R6 E_
R5 RA

R8 K*

R8
R7
R6

R6 E_
R3 D

R6
R6 E_

R8

R8
R7
R6

R6 E_

R8
i8 EF

R8 SA
R7
R6

R6 E_

R8
i8 EF
R7
R6

R6 E_

R8 K*
i8 EF

R8** 
R7*
R6

R6 E_
R3 D H

R6**
R6 E_
R8*

R8
R7
R6

R6 E_

R8
i8 EF
R7
R6

R6 E_
R5 RA

R8
i8 EF
R6* 

R6 E_

R8 K*
i8 EF

i8 EF

R8
R7
R6

R6 E_
R5 RA

R7*
R6

R6 E_ 

R6**
R6 E_

R8
i8 EF

R8 SA
R7
R6

R6 E_
R5 RA

R8
i8 EF

R8 SA
i8 EF

R8*
R6

R6 E_

R6**
R6 E_

R7*
R8

i8 EF
R6

R6 E_

R7*

cm 055/xxx 060/xxx 066/xxx 078/xxx 094/xxx 114/xxx 134/xxx

xx
x/

07
8

xx
x/

06
0

xx
x/

09
8

xx
x/

11
8

xx
x/

14
0

xx
x/

16
0

xx
x/

18
0

Q4
Q4 E_

Q4
Q4 E_

Q4
Q4 E_

Q4
Q4 E_

Q4
Q4 E_

Q4
Q4 E_

Q4
Q4 E_

Q4
Q4 E_

Q4
Q4 E_

Q4 
Q4 E_

Q4
Q4 E_

Q4
Q4 E_

Q4
Q4 E_

Q4 
Q4 E_

Q4
Q4 E_

Q4
Q4 E_

Q4*

Q4 E_*

Q4*

Q4 E_*

Q4*

Q4 E_*

Q4*

Q4 E_*

Q4*

Q4 E_*

Q4* 
Q4 E_*

Q4* 

Q4 E_*

Q4*

Q4 E_*

Q4**

Q4 E_ H**

Q4
Q4 E_

Q4
Q4 E_

Q4*

Q4 E_*

Q4
Q4 E_

Q4
Q4 E_

cm

*    není zasklení 9_, 9G, 9P, 6E
**  není zasklení 6E 

* není zasklení 3A  
**   pouze v zasklení 2C a 3C

R7 R8 i8 EF R6 R6 E_ R3 D R5 RA R8 SA
R8 D

Q4 Q4 E_
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Více info o Renovačním  
programu Roto: 
www.rotostresniokna.cz/svet-produktu/renovace

Výměna 1:1 s RotoQ 
Vyměňte své staré či nefunkční střešní okno za nové, bez nutných 
stavebních úprav ostění.

 + lze realizovat také s okny jiných výrobců
 + jednoduchá montáž díky lemování RotoQ – V20 (dle specifikace)
 + vybrat si můžete ze všech typů zasklení RotoQ
 + vysoká energetická úspora a dlouhá životnost

Profesionální renovace
Renovujte s jakýmkoliv oknem řady Designo a RotoQ z naší standardní 
nabídky.

 + součástí profesionální renovace je důkladná revize stavebního otvoru včetně 
 nejvhodnejšího technického řešení a napojení na vrstvy střešního pláště

 + rychlá montáž díky systémovému bezúdržbovému řešení ostění (ZIN), které 
 dodáváme taktéž v dekoru borovice a zlatý dub

 + profesionalita a spolehlivost

Okna na míru R6/R8 MR
Dopřejte si řešení na míru a vyměňte své střešní okno bez ohledu na 
výrobce, velikost nebo rok výroby.

 + plastové okno řady R6/R8 vyrobené na míru podle vašeho zadání
 + výměna probíhá zvenku s minimálním zásahem do interiéru
 + vynikající tepelně-technické parametry a výklopný systém otevírání 

Renovační program
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Roleta integrovaná na 

okenní křídlo.

Bezpečnost díky vysoce 

kvalitním lamelám.

Plná funkce i při 

otevřeném okně.

Protisluneční roleta ZMA
Spolehlivá tepelná ochrana bez oslnění

Spolehlivá tepelná ochrana s vysokou propustností světla. 

Pro život bez oslnění a práci v místnosti s příjemnou teplotou. 

Odolnost vůči povětrnostním vlivům, opotřebení a nečistotám 

díky vysoce kvalitním umělým vláknům. Elektrickou roletu 

snadno připojíte pomocí řídící jednotky elektrického okna ke 

své automatizované domácnosti. 

Lamelová roleta ZRO 
Dokonalá ochrana proti tepelným ztrátám

Bezpečná ochrana proti slunečnímu záření, teplu a chladu. 

Plná funkce střešního okna i při zcela zatažené roletě. Ideální 

do místností, kde požadujete tmu, jako je ložnice nebo dětský 

pokoj. U rolet se solárním pohonem je v případě nedostatku 

slunečního záření možné vyjmout baterii a dobít ji pomocí 

kabelu micro USB.

Protisluneční roleta Screen ZAR
Účinná tepelná ochrana

Manuální roleta s účinnou ochranou proti slunečnímu 

záření, která zároveň propustí dostatek světla do interiéru. 

Dlouhá životnost díky vysoce kvalitní látce, která je odolná 

proti povětrnostním vlivům a nečistotám. Snadné ovládání 

pomocí jednoduchého mechanismu. Plná funkce okna  

a nerušené větrání i při zcela zatažené roletě.

Plná funkčnost rolety ZRO (Designo) Lamelová roleta na solární pohon Manuální protisluneční roleta ScreenPlná funkčnost rolety ZMA

Spolehlivá ochrana 
proti teplu a chladu
Účinnost, funkčnost  
a harmonický design.

Více informací o venkovních 
doplňcích:
www.rotostresniokna.cz/svet-produktu/prislusenstvi/
venkovni-doplnky

Zcela snadné ovládání: 
stěnový nebo ruční dálkový ovladač.

Solární roleta ZRO a ZMA  
s funkcí „Easy Charge“ 
dobíjecí baterie



26 27

Zatemňující roleta ZRV
Spolehlivá ochrana před světlem

Žádný dopad světla a téměř úplné zatemnění* díky bílé 

světlonepropustné vrstvě na vnější straně látky. Dopřejte si 

klidný a zdravý spánek. Ideální do místností, kde požadujete 

tmu, jako je ložnice nebo dětský pokoj. Roleta je vedena 

postranními lištami, které umožňují její fixaci v jakékoli 

poloze. 

*Není zaručeno 100% zatemnění ve fyzikálním slova smyslu

Světlopropustná roleta Exclusive ZRE
Ochrana před slunečními paprsky a pohledy zvenčí

Příjemně prosvětlený interiér díky průsvitné textilii, která 

zároveň zajistí dostatek soukromí. Postranní lišty umožňují 

roletu zafixovat v jakékoli poloze. Vhodná do kanceláře, 

kuchyně nebo dětského pokoje.  

Plisovaná roleta ZFA
Dekorativní a nadčasové zastínění

Optimální ochrana proti slunci a pohledům zvenčí díky 

průsvitné látce, nebo zatemnění místnosti díky neprůsvitné 

zatemňující látce. Roleta je vedena postranními lištami, 

které umožňují její fixaci v jakékoli poloze. Oboustranné 

manuální ovládání individuálně nastavitelné podle potřeby. 

Vhodné do obývacího pokoje, jídelny nebo ložnice. 

Lamelová žaluzie ZJA
Flexibilní nastavení světla a ochrany před sluncem

Individuálně nastavitelné prosvětlení pokoje. Díky své 

snadné údržbě a odolnosti vůči vlhkosti je vhodná do 

kuchyně nebo koupelny. Postranní lišty umožňují roletu 

zafixovat v jakékoli poloze. Nastavení úhlu lamel pomocí 

kolečka, ve špatně dostupných místech s použitím 

teleskopické tyče.

Dostatek světla i soukromí
Elegantní způsob zastínění.

Více informací o vnitřních  
doplňcích: 
www.rotostresniokna.cz/svet-produktu/prislusenstvi/
vnitrni-doplnky

Zcela snadné ovládání: 
teleskopická ovládací tyč, uzamykatelná klika

Lišty v barvě hliníku nebo lakované bílé. Lišty v barvě hliníku nebo lakované bílé. Světlopropustná látka Neprůsvitná zatemňující látka Lišty v barvě hliníku nebo lakované bílé.
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ROTO střešní okna s.r.o.

Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10 – Hostivař
Česká republika

Tel: (+420) 272 651 428
E-mail: roto.cz@rotofrank.com

www.rotostresniokna.cz


