
 zegt dat  
het goed zit!

Nieuw bij
Roto



Roto kwaliteit
german made 
De Duitse ondernemingsgroep Roto Frank AG heeft zijn 

hoofdkantoor in Leinfelden-Echterdingen bij Stuttgart. 

Roto heeft zich ontwikkeld op een stevige, financiéle en 

materiéle basis.

Onze gezamenlijke waarden staan voor een identiteit 

waarmee Roto als Duitse onderneming toonaangevend 

is geworden.

Het waardenstelsel van onze onderneming rust op drie 

zuilen:

 duurzaam, consequent en betrouwbaar

 ervaren, succesgericht en vooruitziend

 kennis, vaardigheid en Duitse ingenieurskunst

Als technologische gangmaker ontwikkelt Roto in-

telligente productoplossingen, die overtuigen dankzij 

precieze techniek en een lange levensduur. 

Het productie- en milieumanagement en de logistiek 

richten zich naar Duitse waarden als betrouwbaarheid, 

kwaliteit en een vooruitziende blik. 

Duitse precisie in constructie en ontwikkeling,  

kwaliteits- en procesmanagement zorgen voor 

hoogwaardige prestaties en service wereldwijd. 

De consequente vertaling van Duitse waarden in  

kwaliteitsstandaarden en normen schept vertrouwen  

bij onze partners en klanten. 

Dat is german made.





De handige 
Click
Roto staat voor dakramen en toebehoren in german 
made kwaliteit: nauwkeurig vervaardigd uit hoogwaar-
dige materialen. Snel en comfortabel te monteren. 
Duurzaam, stevig en met de beste onderhoudseigen-
schappen.

Dat geldt ook voor RotoQ. Nu zelfs een stap verder. 
Want het nieuwe houten dakraam biedt naast voor-
beeldige isolatiewaarden en een robuuste afwerking in 
kwalitatief hoogwaardige materialen, de handige click – 
voor een veilige en snelle inbouw.

Goede kansen – voor zowel de Roto-partner als plaats-
er, handelaar en voor hun klanten!

Christoph Hugenberg
Bestuurder
Roto dak- en zonne-energietechnologie





Identificatieplaatje

Efficiënte  
beglazingen



Vergrendelpen

Ergonomische greep

 Al bij 2-voudige beglazing een W-waarde van 1,2 W/m²KEfficiënte  
beglazingen

 De nieuwe greep werd in samenwerking met een  

 ergonomiedeskundige ontwikkeld en getest

 Individueel te bedienen met één hand of met beide handen

 Geschikt voor links- en rechtshandigen

 Het marktonderzoek bevestigt een hoogst aangenaam  

 bedieningsgemak

1. Vleugel in tuimelpositie brengen

2. Vergrendeling in het kader vastklikken

3. Ruit kan heel eenvoudig worden gereinigd

Productopbouw 
RotoQ4



Identificatieplaatje

Efficiënte  
beglazingen



Omlopend  
warmte-isolatieblok

Folieaansluiting

Vergrendelpen

Ergonomische greep

Efficiënte  
beglazingen

 De nieuwe greep werd in samenwerking met een  

 ergonomiedeskundige ontwikkeld en getest

 Individueel te bedienen met één hand of met beide handen

 Geschikt voor links- en rechtshandigen

 Het marktonderzoek bevestigt een hoogst aangenaam  

 bedieningsgemak

1. Vleugel in tuimelpositie brengen

2. Vergrendeling in het kader vastklikken

3. Ruit kan heel eenvoudig worden gereinigd

 omlopende folieaansluiting

 regen- en winddichte aansluiting  

 op het dak

 Al bij 2-voudige beglazing een W-waarde van 1,1 W/m²K

 Met U-waarden tot 0,78 W/m²K is de RotoQ geschikt  

 voor passieve woningen

Productopbouw 
RotoQ4 Plus



Eenvoudig, intuïtief 



Eenvoudig, intuïtief 

Dakprofessionals doen het in een handomdraai – want bij de inbouw 
komt de nieuwe RotoQ met de grootste troef: de „click“. Het slimme 
plaatsingssysteem zonder schroeven bevestigt elke belangrijke montage-
stap – indien correct uitgevoerd – met een akoestisch signaal. Voor een 
snelle, soepele montage – en grote klanttevredenheid. 

De instelbare tuimellager zorgt voor nog meer montageveiligheid.  
Daarmee kan het dakraam heel gemakkelijk aan elke inbouwsituatie  
worden aangepast – en nadien zonder veel inspanning worden  
bijgesteld.

 en snel

Click





Volkomen

Uitgelezen hoogwaardig hout, beslag van de wereld-
marktleider, een modern ontwerp. Het design van 
de nieuwe RotoQ overtuigt over de hele lijn. Ook 
op het punt van ergonomie: door de positie van 
de greep kan het venster comfortabel worden  
bediend. En met de praktische vergrendeling 
kan de tuimel gemakkelijk worden vast gezet – 
voor een comfortabele en veilige reiniging van 
het raam.

Overigens, ook voor moeilijk bereikbare 
plaatsen zoals hoog in het dak, is er een 
optimale oplossing: RotoQ Tronic – met 
geïntegreerde aandrijftechniek, die door 
een schakelaar of handzender kan  
worden bediend. 

Voor wooncomfort op hoog niveau.

functioneel



Het dakvenster en zijn
toebehoren
Binnendecoratie voor dakvensters: de ideale manier om een woon- 
ruimte stijlvol af te werken en in te richten. Of het nu gaat om een 
binnenbekleding in PVC, jaloezieën, vouw- of verduisteringsgordijnen, 
Roto biedt een uitgebreide collectie van toebehoren voor binnen- 
decoratie die de ruimte extra stijl geven en die de lichtregeling  
bevorderen.



Het dakvenster en zijn



Echt
energiezuinig



Door de moderne beglazing van de RotoQ dakramen, 
evenals het omlopende warmte-isolatieblok en de folie-
aansluiting (bij de RotoQ Plus-versie), verbetert RotoQ 
het woonklimaat, beschermt bij slechte weersomstan-
digheden en kan het energieverbruik omlaag worden 
gebracht. Al met de 2-voudige beglazing wordt een  
U-waarde van 1,2 W/m²K bereikt. Maar het kan nog 
verder omlaag: Roto beglazingen voldoen aan de actuele 
passiefhuisrichtlijnen voor energie-efficiënte toepassing 
in de nieuwbouw of in de renovatie. Met U-waarden tot 
0,78 W/m²K is de RotoQ geschikt voor de bouwwijze van 
de passieve woning. 

En dat het niet om zomaar glas gaat, wordt ook door 
de details duidelijk. Want met de effectieve anti-dauw- 
coating (bij de RotoQ Plus versie) biedt RotoQ ook in de 
koele morgenuren helder zicht.





Gegarandeerd

robuust
Duurzaam, stabiel, weersbestendig: RotoQ staat  

voor kwaliteit op het hoogste niveau. Elk raam  
wordt volgens strenge criteria overeenkomstig  

DIN gekeurd, voordat het de fabriek verlaat –  
geleverd met 10 jaar garantie!* Zo wordt  

vertrouwen gewekt. En worden nieuwe  
klanten gewonnen.

* 10 jaar garantie bij de volgende schade: 
glasbreuk ten gevolge van hagel bij ramen met 

ESG-buitenraam, breuk van het beslag, 
breuk van het kozijn.



www.roto-frank.nl / www.roto-q.nl

Roto Frank NV

Rue du Bosquet 1

Zoning Industriel II

1400 Nijvel

België

info.benelux@roto-frank.com

Nederland

Tel.: +31 (0)800 0232 114

Fax: +31 (0)800 0232 116

www.roto-frank.nl

    

Wij adviseren u graag.

Bel ons:

+31(800) 0232 114

+32/67/89.41.30
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