
Designo RotoComfort i8
Intelligente techniek zie je niet, die voel je aan.

Techniek volautomatisch. Comfort met een druk op de knop. Inbouwmethode al jarenlang bekend.
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Intelligente techniek zie je niet, 
die voel je aan. 
Dat was onze richtlijn bij het ontwer-

pen van het volautomatische kantel-/

zwenkraam RotoComfort i8. De 

bediening verloopt heel eenvoudig, 

met een druk op een knop, uiterst 

modern via Smartphones of tablets 

en zorgt zo bij jong en oud voor veel 

veel bedieningscomfort. Ook de 

maximale stahoogte van de 8-serie 

hebben wij kunnen behouden, dank-

zij de mogelijkheid het dakraam tot 

een hoek van 45° te kunnen openen.

Voordelen in een oogopslag

	Sneller en eenvoudig inbouwen  

 dankzij de vooraf ingebouwde

		Uitstekende energetische doel- 

matigheid dankzij voorge- 

monteerde islatie

	Instelling in de fabriek op de  

 gewenste dakhelling

		Vakkundige montage met merk- 

bare besparing qua werktijd  

dankzij de aansluitsystemen van 

Roto

Designo RotoComfort i8 Kunststof
WDC i8. K

Maximale
stahoogte  
bij geopend 
venster

Comfortabel en 
veilig onderhoud
dankzij halfauto-
matische poets- 
stand

Productinformatie
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Isolerende beglazing
Technische gegevens en eigenschappen

Roto blueTec 
(glastype 9G)

Driedubbele beglazing met 

reinigende bekleding  

(Aquaclear) en hoge  

warmte-isolatie 

UW 1,0 W/m2K 

Eigenschappen 
  Drievoudig isolerend glas 

  Schoonmaakvriendelijk

  Bescherming tegen be-

slaan en bevriezen

  Geluids- en warmtewerend

  Gelaagde binnenruit

Roto blueTec Plus
(glastype 9P)

Driedubbele beglazing met 

reinigende bekleding  

(Aquaclear) en hoge  

warmte-isolatie  

UW 0,80 W/m2K 

Eigenschappen 
  Drievoudig isolerend glas 

  Schoonmaakvriendelijk

  Bescherming tegen beslaan 

en bevriezen

  Geluids- en warmtewerend

  Gelaagde binnenruit

 Vulling met edelgas 

Technische gegevens

Warmte-isolatie  

coëfficiënt Ug

0,5 

W/m2K
Totale 

Energiedoorlaatbaarheid g
38 %

Lichtdoorlaatbaarheid TL 56 %

UV-lichtdoorlaatbaarheid TL   1 %

Roto blueLine 
(glastype 5)

Dubbele beglazing:  

grotere warmte-isolatie 

UW 1,2 W/m2K 

Eigenschappen
Warmtewerend

  Veiligheid tegen invloed 

van buitenaf

Roto blueLine Plus 
(glastype 8A)

Dubbele beglazing grotere 

warmte-isolatie, met  

reinigende bekleding 

(Aquaclear) en  

geluidsisolatie

UW 1,2 W/m2K

Eigenschappen 
  Geluid- en warmtewerend

  Schoonmaakvriendelijk 

  Gelaagde binnenruit

Slim... ook qua energiebesparing

Het drievoudig isolerend glas Roto 

blueTec brengt het toegepaste 

Roto-principe in de dakramen voor 

passieve woonhuizen van de genera-

tie Designo tot perfectie: Premium- 

kwaliteit "german made" in een  

perfect trio van energetische  

doelmatigheid, milieubescherming 

en wooncomfort: dat is Roto Designo.

Technische gegevens

Warmte-isolatie  

coëfficiënt Ug

1,0  

W/m2K
Totale 

Energiedoorlaatbaarheid g
48%

Lichtdoorlaatbaarheid TL 68 %

UV-lichtdoorlaatbaarheid TL 1 %

Technische gegevens

Warmte-isolatie  

coëfficiënt Ug

1,0  

W/m2K
Totale 

Energiedoorlaatbaarheid g
50%

Lichtdoorlaatbaarheid TL 71%

UV-lichtdoorlaatbaarheid TL 26% 

Technische gegevens

Warmte-isolatie  

coëfficiënt Ug

0,8  

W/m2K
Totale 

Energiedoorlaatbaarheid g
51%

Lichtdoorlaatbaarheid TL 69 %

UV-lichtdoorlaatbaarheid TL 1 %



Roto toebehoren voor aansluiting op het onderdak
Vakkundig aansluitwerk
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Designo RotoComfort i8 Kunststof

Pakket voor buitenaansluiting (AAS)

Aansluiting regen- en winddicht

Eenvoudig, snel te monteren

dankzij hoekprofielen aan de 

zijkanten

 
Aansluitmanchet buiten (ASA)

Aansluiting regen- en winddicht

Zes manchetten voor alle venster-

maten (breedte vast, lengte 

aanpasbaar)

Ruime keuze
Decoratie, zonnewerende producten en overige accessoires

Binnentoebehoren Probleemloos te monteren: jaloezie, rolluik 
of vouwgordijn. Optioneel met stuurelektronica van Roto 
Montage vooraf buiten- en binnentoebehoren naar wens

Buitenrolluik venster blijft volledig bedienbaar met het buitenrolluik

Golden Oak (KG)

Moeraseik (KM)

Notenhout (KN)

Grenen (KK)Wit  (KW)

Sapeli/Mahonie (KS)

PVC folies met houtdecors: In aanvulling op het 

klassieke raamkozijn van witte kunststof kunt u kiezen uit 

verscheidene houtdecors die bij uw interieur passen.

De binnenbekleding  van gemakkelijk te onderhouden 

kunststof is er niet alleen in wit, maar ook verkrijgbaar in 

de hout decors 'grenen' en "golden oak". 



Bediening
Varianten voor elke smaak

RotoComfort i8 heeft twee in het raam ingebouwde toetsen. Met de ene toets opent en sluit u het venster. 

Met de tweede toets kunt u een vensterdeel halfautomatisch in de schoonmaakstand zetten.

Aanvullende toebehoren om de RotoComfort i8 comfortabel te kunnen bedienen:

via een schakelaar

Schakelaar  
voor 230 V~ 
-netspanning
ZEL STG S

via Smartphone / tablet

Via een apart verkrijgbare  WLAN /  

radiozender van Becker kunt u uw  

RotoComfort i8 via elk voor WLAN- 

communicatie geschikt toestel bedienen.

WLAN

via een draadloze zender

Draadloze zender  
met 5 kanalen
ZEL STG HS 5 II

Draadloze zender met 10 kanalen
ZEL STG HS 10 II

Draadloze zender  
met tijdschakelklok
ZEL STG ZSU HS 10 II

Besturingen
Automatisering in huis met Roto

De huisautomatisering van Becker-Antriebe bestuurt en bewaakt uw technische voorzieningen in huis. 

Wenst u meer comfort? Verlangt u meer comfort van de 

bediening van uw elektrische dakramen, rolluiken of alle 

techniek in uw huis dan naar een schakelaar te moeten 

lopen of te moeten zoeken naar de afstandbediening? 

Dan hebben wij precies het juiste artikel voor u. De apart 

verkrijgbare WLAN/radiozender CC31 functioneert als 

communicatietoestel voor het bedienen van de techniek 

in uw huis via een Smartphone, tablet of nog gemakke-

lijker via het moderne applicatiescherm van uw televisie-

toestel. 

Voordelen in een oogopslag

		Simpel in gebruik te nemen via "Plug & Play"

		Van onderweg de electronica in uw huis aansturen

	Alle techniek in uw huis in een netwerk

	Intelligent besparen op energieverbruik

		Verschillende toepassingen mogelijk met één  

druk op de toets

		Zekerheid door terugmelding (optioneel via de module 

B-Tronic in RotoTronic of RotoComfort)
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Radiografisch



www.roto-frank.nl / www.roto-frank.be

Roto Frank S.A.

Rue du Bosquet 1

Zoning Industriel II

1400 Nivelles

België

Telefoon:

BE  +32 (0)67 89 41 30

NL  +31 (0)800 0232 114

Telefax:

BE  +32 (0)67 89 41 72

NL  +32 (0)67 89 41 72

info.benelux@roto-frank.com

De tien punten van Roto's 
kwaliteitsbelofte

Met merkproducten van Roto hebt 

u gekozen voor de “german made” 

merkkwaliteit. Onze dakramen en 

toebehoren worden vervaardigd van 

kwaliteitsmaterialen en grondstoffen 

van de hoogste kwaliteit. Ze onder-

scheiden zich qua lange levensduur, 

onverslijtbaarheid en goede 

onderhoudseigenschappen. Voordat 

een product onze fabriek verlaat, 

wordt het "door en door" gekeurd 

en conform DIN-normen getest. 

Het verkopen en inbouwen van 

Roto-producten laten wij graag over 

aan vakmensen: Onze Roto-dealers 

en professionele plaatsers.

10 jaar garantie *  
Premiumkwaliteit zonder compromis: 
de beste materialen en grondstoffen
 
Originele merkproducten
“german made“ 
Een duidelijke verwijzing naar Duitse 
kwaliteit

Door vakmensen geconstrueerd, 
door vakmensen verkocht en door 
vakmensen ingebouwd: 
van de fabriek tot in het dak 
uitsluitend in handen van professionals

Lange levensduur
Doorlopend in duurtesten  
getest 

Gegarandeerd comfort
Eenvoudige bediening, 
slimme aansturing, 
geen handgreep te veel

Veiligheid
Inbraakveilig, weersbestendig, 
perfect passend - met beslag
van wereldmarktleider Roto

Economisch
Intelligent vooraf gemonteerd, 
snel geïnstalleerd, 
ontworpen voor een lange gebruiksduur

Milieuvriendelijk
Het kunststofmateriaal van de ramen  
is probleemloos herbruikbaar en kan 
als zuivere grondstof weer worden toegevoerd 
aan de fabricagecyclus

Innovatie
qua vormgeving en functie

*  Tegen glasbreuk door hagel bij ramen voorzien van 
een ESG-buitenruit, tegen breuk van beslag, tegen 
breuk van kunststofkozijnen bij belastingen conform 
RAL GZ 716/1

Wij helpen u graag.
Bel ons op:

BE +32 6789 4130

NL 0800 0232 114
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