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Качествен живот под един покрив
Повече комфорт на живот с покривни прозорци Roto

www.roto-international.com/bg
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German made

Roto Frank AG,  основана в Лайнфелден-Ехтердинген близо по Щутгард е немски концерн, който дължи настоящия 

си размер на организираното и последователното си разрастване. Трайния успех на компанията е свързан със  

солидарност, здрав разум, непрекъснатост и последователност в действията си. Общите ценности на Roto създават 

идентичността, която я постави като компания, сред водещите в индустрията. 

Ценностите на компанията
се базират на три стъпки:

 + непрекъснатост, последователност

и надеждност

 + опит, стремеж към успех

и поглед в бъдещето

 + знания, умения и немски

инженерни познания

Roto, като като лидер в областта на 

най-новите технологии, създава

интелигентни решения с впечатляваща

техническа прецизност и издръжливост.

Ефективното управление на производството,

опазването на околната среда и 

логистика се дължат на немски ценности

като надеждност, точност и визия за 

бъдещето.

Немската прецизност в областта

на дизайна и развитието, както 

и управлението на качеството

и процесите, гарантират високото

качество на предоставяните услуги.

Последователното прилагане на 

немските ценности в стандартите

и нормите за качество вдъхват

Ето какво означава .„german made“

15 години гаранция
Безкомпромисно първокласно 

качество: само най-добрите 

материали и изпълнение 

 + счупване на стъклопакета, 

причинено от градушка

 + счупени планки 

 + напукана рамка или крило от 

Основаване на 
компанията, 
изобретяване на 
механизма за 

Първата ролетна щора 
с електрическо управление.

Изобретяване на 
тавански стълби.

Основателят Вилхелм
Франк представя 
първия в света 
прозорец с горна ос

Представяне на 
PVC покривен 

Изобретяване на 
специална система
за ос на отваряне в 

1935 20051937 1968 1994 1998
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доверие на нашите партьори 
и клиенти.

PVC или дървен профил

отваряне с наклон. на отваряне.

прозорец.
горната третина

Представяне на   
серия „Designo“

2010



Въвеждане на 
2020

антибактериалната 
дръжка.

У дома в Германия - у дома по целия свят
Roto е винаги наблизо

Една технология не може да бъде само цел. Roto разработва своите продукти за своите клиенти повече от 

80 години. Иновативната работа на инженерите, производството, фокусирано върху високото качество 

и автоматизация, помогнаха за постигането на тази цел. Дизайнът на прозорците Roto може да бъде описан 

като модерен, но вечен, дискретен и изтънчен. Уникален и интересен дизайн е неустоимо предложение   

Представяне на новия
RotoQ прозорец.

2015
Представяне на прозорци 
Designo R6/R8 Quadro 
and Designo R79 
с тройна защита.

2018
Изграждане на  
Центъра за развитие.

2017
Разработка на  
RotoComfort i8 - ел. прозорец   
с горна ос на отваряне.

2014
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за тези, които търсят нещо различно във своя интериор и екстериор. 

2021

нов дизайн. 

Иновации в аксесоарите на 
Roto: Монтаж „Easy fit“, 
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3 причини да изберете Roto 

Комфортен живот с най-добрия ергономичен продукт

+  различни видове отваряне в зависимост  

от Вашите нужди

+  една многофункционална горна или долна  

дръжка - удобна за управление

+  позиция за почивстване, при която рамката се   

фиксира за безопасно почивстване на прозореца

Създайте собствен дом във Вашия стил 

+  в зависимост от вида на стаята и нуждите Ви можете  

да изберете прозорец с дървен или PVC профил

+  лесно проектиране, благодарение на антрацитно- 

металически цвят на външното покритие на прозореца, 

подходящо за всеки тип покрив

+  пълна гама от вътрешни и външни слънцезащитни 

аксесоари за по-голям комфорт на живот и 
създаване на стилен интериор

Защо Roto?
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Най-добра енергийна ефективност за топъл и уютен дом 

+  висок топлинен комфорт с предварително монтирани 

топлоизолационен блок WD и паробариера

+  по-ниски разходи за отопление и климатизация  

благодарение на тройния стъклопакет

+  настройката на прозореца след монтирането му означава,  

че покривни прозорец е херметичен и перфектно 

регулиран и винаги подходящо позициониран
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Различна ос на отваряне в зависимост от вашите нужди 
Избери перфектното решение за теб

Видове отваряне

Roto централна ос на отваряне

+  Оста на въртене, разположена в средата

на прозореца, позволява оптимално проветряване

+  Удобно управление благодарение на една дръжка, 

разположена в долната част на крилото

Roto централна ос на отваряне

+  Ергономичната горна дръжка позволява лесен 

достъп до прозореца и повече възможностти за  

подреждането на интериора, както и повече 

+  Удобната позиция за почивстване, при която рамката 
о се фиксира под ъгъл от 180 , позволява поддържането 

на безупречната чистота на прозореца

и осветление на мансарда

+  Оста на въртене, разположена в средата

на прозореца, позволява оптимално проветряване
и осветление на мансарда

пространсво в дома
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Roto ос на отваряне в горната третина

+  Оста на въртене, разположена в горната третина 

на прозореца, позволява още по-доброто  

проветряване и осветление на мансарда и 

+  Удобната позиция за почивстване, при която  
Орамката се фиксира под ъгъл от 120 ,  

позволява покривния прозорец да се поддържа 

Roto горна ос на отваряне

+  Системата за двойно отваряне: фунция накланяне и  

отваряне на горна ос с помощта на една  

многофункцуонална дръжка, разположена в 

+  Свободен достъп до отворения покривен прозорец и

неограничен изглед през него , благодарение на ъгъла

+  Удобна позиция за почистване, при която рамката се  
Осе фиксира под ъгъл от 137 , позволява прозореца 

да се поддържа безупречно чист 

осигурява по-голям комфорт на употреба

безупречно чист

долната част на рамката 

Oна отваряне 45
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Преглед на стъклопакетите Roto 

Продуктова линия Designo RotoQ Designo RotoQ

Структура на � Закалено защитно стъкло (ESG) със защита
от градушка отвън 

�Закалено защитно стъкло (ESG) със защита
от градушка отвън 

�Ламинирано предпазно стъкло (VSG) отвътре 

Покритие

Топлоизолационна 
стойност  
на прозореца Uw

5 (R4/R7) 2S (Q-4 H) 8 (R4/R7) 8C (R6/R8) 2C (Q-4 H)

без WD WD Standard Plus без WD WD WD Standard

Uw = 1.5 Uw = 1.3 Uw = 1.2 Uw = 1.1 Uw = 1.5 Uw = 1.3 Uw = 1.1 Uw = 1.2

Енергийна ефективност

Обща енергийна 
пропускливост 
(g-стойност според  
 DIN EN410)

g = 52% g = 51% g = 52% g = 51%

Подходящ за пасивни
къщи

Стъклопакет Double Standard Double Comfort

Функция Стандарт  

Стандартно решение със 
защита от градушка отвън.

Безопасно 

В случай на счупване безопасността е гарантирана. 

Топлоизолация  
Топлината остава вътре, 
а студа остава вън

Звукоизолация  
Шумът остава навън

Топлозащита
Топлината остава отвън

Видове стъклопакети
Оптимален климат в стаята, минимален разход на енергия 

стъклото

�Ламинирано предпазно стъкло (VSG) отвътре 

Забележка: Техническите промени за запазени.  
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Designo Designo  RotoQ Designo RotoQ

� Закалено защитно стъкло (ESG)
със защита от градушка отвън

� Топлинно подсилено стъкло 
(TVG) в средата

� Float inside

�  

�

�

� Закалено защитно стъкло (ESG) със защита 
от градушка отвън 

� Закалено защитно стъкло (ESG) в средата 

� Ламинирано предпазно стъкло (VSG) отвътре 

Против роса Против роса 

9 (R7) 9G (R6/R8) 3C (Q-4 H) 9P (R6/R8) 3P (Q-4 H)

WD WD Standard Plus WD Plus

Uw = 1.1
Uw= 1.0 (H) 

U
w
 = 0.99 (K)

Uw = 1.0 Uw = 0,90
Uw = 0.82 (H)  

Uw = 0.80 (K)
Uw = 0.77

g = 47% g = 47% g = 47%

Triple Standard Triple Comfort Triple Premium

Оптимален  

Основната опция за осигуряване  
на топло таванско помещение. 

Енергийна ефективност 

Безопасно, ясно и спестяващо стъкло в едно. 

Супер енергийна ефективност 

Най-висока енергийна ефективност за 
взискателни потребители.

Правилния  

стъклопакет

за всяка

нужда

Tip

 Закалено защитно стъкло (ESG) със защита 
от градушка отвън 

Закалено защитно стъкло (ESG) в средата 

Ламинирано предпазно стъкло (VSG) отвътре 

+

Забележка: Техническите промени за запазени.  
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Изберете материал на прозорците си
Дървото като перфектно решение за класически стаи

Roto качествен дървен материал, естествен/бял

+  Висококачествена ламинирана борова  дървесина 

предлагаща здравина в продължение на години

+  3 защитни слоя на дървото до предпазват от 

разрушителното влияние на слънцето  

и влажността

+  Подобно на всеки друг естествен материал 

изисква мининална поддръжка

+  Дървения материал позволява да се създаде 

уютен, стилен и качествен интериор

Материал на прозорците
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Изберете материал на прозорците
PVC за помещения с повишена влажност

Roto качествен PVC материал

+  Висококачествен 100% PVC материал,  

осигуряващ изключителна издръжливост

+  Лесно почистване, благодарение на

+  Водоустойчив PVC профил, позволяващ 

прозорците да бъдат монтирани в кухни,  

бани или други помещения с повишена

Само с Roto

гладката повърхност

влажност
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1 

2 

3 
4 

5 

Рецептата на Roto
за енергийно ефективни прозорци

Точката на връзка между покривния прозорец и рамката в гредите е    

чувствително място, изложено на топлинни загуби и натрупване на влага.

Препоръката на Roto е прозорец с предварително монтирани паробариера 

и топлоизолационен блок WD. Всички термоизолационни компоненти 

са монтирани предварително! Просто го разопаковате и монтирате.

1. WD термо блокът ви дава допълнителна топлоизолация и дори 
подобрява енергийната ефективност с 15%.

2. Предварително монтираната паробариера и WD блока осигуряват
още по-добра плътност.

3. Плътните профили на прозорците дават възможност за монтиране
на прозорци с големи размери, което ви дава неограниен достъп

4. Енергийно ефективни прозорци: броят на стъклата и камерите, 
изпълнени с газ оказват значително влияние за още по-добрия
енергиен баланс на покривния прозорец.

5. Без видими винтов в покритието на покривния прозорец и 

настройката на прозореца след монтажа осигуряват изключителна

до естествена светлина

херметичност за дълго време

Енергийна ефективност
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Ще се чувствате перфектно през всеки сезон

Температура на въздуха [°C]

В
л
аж

н
о
ст

 н
а 

въ
зд

ух
а 

[%
]

комфорт

дискомфорт

сухо

влажно

+ Топъл 
Отличен микроклимат във вашия дом. Намаляване на топлинните  

разходи в зимния сезон и защита от прекомерна топлина през лятото.

+ Здравословен 
Сухо стъкло, без мухъл и влага означава безопасност и радост  

за вашето семейство.

+ Очарователен и уютен
 Ефективно намаляване на нежелания шум, който влиза отвън в стаята. 

Следователно можете да се насладите на спокойстието у дома.

+ Безопасен 
Добре монтирания и уплътнен покривен прозорец ще върши работата си     

в продължение на много години, през които да получите спокойстиве

Какъв ще бъде
вашия дом ?
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Designo R4
Прозорец с централна ос

Цвят на външно покритие:

антрацит - метал

Тип на дръжката: отдолу

Пасивни къщи:

Външни аксесоари:

Вътрешни аксесоари:

Tronic версия (ел. прозорец):

Материал:

Възможни комбинации:

+ Designo R4

+ Designo R4 Tronic

+ Designo R7

•

Designo R7
Прозорец с ос в горната третина

Цвят на външно покритие:

антрацит - метал

Тип на дръжката: отдолу

Пасивни къщи:

Външни аксесоари:

Вътрешни аксесоари:

Tronic версия (ел. прозорец):

Материал:

Възможни комбинации:

+ Designo R4

+ Designo R4 Tronic

+ Designo R7

•

•

Продуктово портфолио
Изберете своя премиум прозорец

Продуктово портфилио
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Designo R6
Прозорец с централна ос

Цвят на външно покритие:

антрацит - метал

Тип на дръжката: отдолу

Пасивни къщи:

Външни аксесоари:

Вътрешни аксесоари:

Tronic версия (ел. прозорец):

Материал:

Възможни комбинации:

+ Designo R6

+ Designo R6 Tronic

+ Designo R8

Designo R8
Прозорец с горна ос

Цвят на външно покритие:

антрацит - метал

Тип на дръжката: отдолу

Пасивни къщи:

Външни аксесоари:

Вътрешни аксесоари:

Tronic версия (ел. прозорец):

Материал:

Възможни комбинации:

+ Designo R6

+ Designo R6 Tronic

+ Designo R8

•
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Designo 
R4

Designo
R4 WD

Designo
R7

Тип прозорец Централна ос Централна ос
Ос на отваряне в
горната третина

Дръжка отдолу

Материал

Регулируема позиция на крилото + + +

Топлоизолация (WD блок) - -

Топлоизолационна стойност 

на прозореца Uw
1.5 1.3 1.5

Стойност на звукоизолация 

на прозореца Rw
29; 32 29; 32 29; 32

Пропускливост на въздуха 3 – 4 3 – 4 3 – 4

Точки на прозореца 3 3 3

Вентилационни микро джобове 1 1 1

Електрическо управление + + -

Фабрично монтирани ъгли и 

панели на крилото
+ + +

Водоустойчива система за 

монтиране на обшивка без болтове
+       + +

3 защитни слоя за дървен 

материал срещу атмосферни 

влияния

+       + +

Уникален цвят на външното

покритие на прозореца - 

антрацит - метал 

+       + +

15 години гаранция срещу

пукнатини от градушка на  

рамката, стъклопакета

и планките

+ + +

Страница 24 –  25 24 – 25 26 – 27

Продуктово портфолио
Roto Designo

отдолу отдолу

ДА

Продуктово портфолио

Забележка: Техническите промени за запазени.  
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Designo 
R6 WD

Designo 
R8 WD

Горна ос на отваряне

+ +

ДА

1.1 – 0.8 1.1 – 0.8

34; 37 34; 37

3 – 4 3 – 4

4 4

2 2

+ -

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

28 – 29 30 – 31

Централна ос

отдолу отдолу

ДА

Designo
R7 WD

+

1.1 – 1.3

29; 32

3 – 4

3

1

-

+

+

+

+

+

26 – 26

Ос на отваряне в
горната третина

отдолу

ДА

Забележка: Техническите промени за запазени.  
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Новини
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ТРОЕН  
СТЪКЛОПАКЕТ
По-висока енергийна

ефективност

ТЕРМО -
БЛОК WD
По-висок термичен

комфорт.

ПАРО-
БАРИЕРА
Отлична защита 

от влага

Designo R79 
Всичко в едно: удобно използване и висока енергийна ефективност

Прозореца R79 има ос на въртене, разположена в горната третина, което осигурява неограничен изглед през отворения 

прозорец и свободен достъп до естествена светлина. Освен това, този продукт позволява да се насладите на висок 

комфирт при използване благодарение на възможността на отваряне на прозореца в изправено положение, независимо   

от височината на потребителя. Елементите на „тройна защита“ гарантират отличния енергиен баланс на вашия дом,  .

както и по - ниски разходи за отопление и климатизация.



Новини

 
Roto.
По-добро

Защото нашите
аксесоари перфектно
отговарят на вашите нужди
Нов атрактивен дизайн.
Система "Easy Fit" означава
лесен и бърз монтаж. 

ПРЕДИМСТВА
+ Новото правило "Easy Fit" за инсталиране осигурява еднакво и просто 
    инсталиране на аксесоари без никаква допълнителна помощ - за сериите Designo

+ Лесен и бърз монтаж благодарение на по-малко отделни части. Всички необходими 
   болтове са предварително инсталирани.

+ Особено лесен монтаж благодарение на прикрепените самозалепващи се ленти.

+ Атрактивен нов дизайн - нашите уникални аксесоари се вписват във всеки 
интериор. 



 
Roto.
По-добро

Защото нашите дръжки
за покривни прозорци
предпазват вашето здраве.
Технологията "Just Clean" действа 
незабавно и трайно срещу микроби, 
като бактерии и гъбички. 

ПЕРФЕКТНА ЗАЩИТА ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ
+ Антибактериален ефект срещу микроби веднага 
   след докосване на дръжката на покривния прозорец

+ Постоянен ефект на покритието за дълго време

+ Нечувствителни към външния влияния като UV лъчение

+ Напълно безвредни за човешкия организъм
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+  R4 ще се представи добре като прозорец, изпълняващ

основните функции и предлагащ най-популярния начин 

на отваряне с централна ос на въртене

+  за труднодостъпни места препоръчваме покривния 

прозорец да бъде оборудван с електрическо управление,

което гарантира удобно и безшумно управление

+  вариантът с PVC може да се използва в кухнята, банята 

или други помещения с повишена влажност

Стандартно решение на разумна цена

ДървоPVC

Designo R4 покривен прозорец 
с централна ос на отваряне

Покривни прозорци



Енергийна

ефективност

до

1,3 W/m2K 
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ДървоPVC

Designo R7 покривен прозорец с ос 

По - голям комфорт на използване

+

+  комбинацията с Designo R4/R7 се равнява на повече   

възможности за използване на естествена светлина и 

ефективен обмен на въздуха в мансарда

+  най-доброто решение за кабинета и детската стая, където 

ще отворим прозореца с долната дръжка по удобен начин, 

като отвореното крило „не влиза в стаята“

на отваряне в горната третина

оста на въртене, разположена в горната третина на 

прозореца, осигурява неограничен изглед през отворения 

прозорец и голям комфорт на ползване, благодарение на 

Покривни прозорци

възможността за отваряне на прозореца в изправено
положение независомо от височината на потребителя 



Енергийна

ефективност

до

1,1 W/m2K 
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Designo R6 покривен прозорец с  

Класически функции с най-висока 

ДървоPVC

+ фабрично монтиран топлоизолационен блок WD и високи

изолационни параметри, благодарение на които прозореца

може да се използва в енергийно ефективно и пасивно 

строителство

+  перфектното допълнение към покривните прозорци Designo R8

в много отношения означава повече възможности за използване

на естествена светлина и ефективен обмен на въздуха в мансарда

+  за труднодостъпни мест препоръчваме покривния прозорец

да бъде оборудван с електрическо управление, което гарантира 

удобно и безшумно управление

централна ос на отваряне

Покривни прозорци

изработка



Енергийна 

ефективност

до 

0,8 W/m2K 



30

Designo R8 покривен прозорец с горна ос 

Най-високо качество и функционалност

ДървоPVC

+ най-висока функционалност, благодарение на системата

за двойно отваряне, контролирана от една дръжка 

+  неограничен панорамен изглед през отворения прозорец  

и максимално пространство, благодарение на ъгъла 

+  високи параметри на топлоизолация, благодарение на  

които прозорецът може да се използва в енергийно  

ефективно и пасивно строителство

+  предварително монтираните WD топлоизолационен блок 

и паробариера в стандарта дава дори 15% по-добър 

енергиен баланс на покривния прозорец

+  висококачествени материали, 4 точкова система за 

заключване и най-високия клас 5 на сигурност осигурява 

допълнителна херметичност, сигурност и защита от кражба

на отваряне

О на отваряне 45

Покривни прозорци



Енергийна 

ефективност

до 

0,8 W/m
2K 
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Designo единични обшивки

ZIE обшивка - за релефни 
покривни покрития 

Примери за покривни покрития:

+ Бетонни керемиди
За скатни покриви от 15 ° - 90 ° 

+ Керамични керемиди

SDS обшивка - за плоски 
покривни покрития 

Примери за покривни покрития:
+ Битумни керемиди
За скатни покриви от 15 ° - 90 ° 

+ Метални керемиди

ZSD обшивка - за метални 
покривни покрития 

За скатни покриви от 15 ° - 90 ° 

Примери за покривни покрития:

Designo обшивки
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Важно ли е пълното затъмнение 

за вас? Тогава препоръчваме 

вънщната ролетна щора Roto:

оптимална ефективност,

експлоатационен комфорт и  

дизайн. Предпазва от светлина, 

Препоръчва се за спални   

и детски стаи.

Външна ролетна щора

RotoQ: 

Designo: 

RotoQ: 

Designo: 

RotoQ: 

Designo: 

Управление:

+ Ръчно

+ Електрическо

Предпазва от:

+ Ярка слънчева светлина

+ Топлина

+ Студ

Външната тента Roto ефективно 

от топлината навън и пропуска 

светлина без отблясъци- 

идеални условия за фокусиране 

върху работата ви и през лятото.

Препоръчва се на офиси и 
работни стаи.

Външна тента

Управление:

+ Ръчно

+ Електрическо

Предпазва от:

+ Топлина, пропуска умерена 

Външния сенник Roto Screen е 

основно решение, което спира 

и пропуска светлина без отблясъци.

Лесно се монтира и предлага 

ефективна защита от топлина 

през целия сезон.

Препоръчва се за всекидневни стаи

и трапезарии.

Roto ‘Screen’ външен сенник

Управление:

+ Ръчно

Предпазва от:

+ 

По-удобни покривни прозорци Roto
Общ преглед на външните аксесоари за слънцезащита

топлина и студа навън.

светлина
Топлина, пропуска умерена 
светлина

Външни аксесоари



Пълно

управление 

когато 

прозореца

е отворен



36

Стандартна ролетна щора ZRS 
 

Специална ролетна щора ZRE Затъмняваща ролетна щора ZRV Гофрирана щора ZFA

Designo: Designo: Designo: Designo: 

Управление:
+  Ръчно 

Управление:
+  Ръчно

Управление:
+  Ръчно
+  Електрическо (Designo)

Управление:
+  Ръчно
+  Електрическо (Designo)

Позиция за спиране • Позиция за спиране Позиция за спиране Позиция за спиране

+  Предпазва от отблясъци 
и любопитни очи 

+  Полупрозрачен плат за 
светли, приветливи стаи

+  Лесна за поддръжка - 
почистват се с влажна кърпа

+  Предпазва от отблясъци 
и любопитни очи

+  Лесна за поддръжка - 
почистват се с влажна кърпа

+  Препоръчва се за детски 
стаи

+  Ефективно затъмнение без
притеснителна светлина

+  Подходяща за спокоен сън

+  Ограничава повишаването 
на температурата когато се 
комбинира с външен сенник

+  Декоративна защита за 
за поверителност

+  Голям избор от плисирани
платове, придаващи на всяка 
свой собствен усет 

+  Препоръчва се за дневни 
стаи и трапезарии

Вътрешни аксесоари
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Венецианска щора ZJA
Ролетна щора за 
защита от насекоми ZRI

PVC вътрешно покритие 

Designo: Designo: Designo: 

Управление:
+  Ръчно
+  Електрическо (Designo)

Управление:
+  Ръчно n/a

Позиция за спиране n/a n/a

+  Контролиране на светли-
ната според вашите
индивидуални нужди

+  Светла атмосфера
+  Устойчива на влага, 

следователно идеална
за кухни и бани

+  Предпазва от насекоми
когато прозореца е 

+  Може да се комбинира 

с други аксесоари

отворен

+  По-висока въздушна
пропускливост 

+  Професионално завършена
ниша за прозорец, която  
осигурява естетичен 
дизайн

+  Без външни винтове
+   PVC профили, които не 

изискват поддръжка
от прибл. 140%

около прозореца



38

R02

R22 R25

R03

R23

R26

R06

R29

R32

R04

R27

R30

R05

R28

R31

R01

R21

V02V01

V06

V03

V05

V04

Ролетни щори ZRE и ZRS

V22 V23V21 V24

V30

V25 V28V26 V27

V29 V31 V32

V52 V53V51 V54

V60

V55 3V58V56 V57

V59 V61 V62

R55R53

R59

R57

R58

R51

Затъмняваща ролетна щора ZRV

Вътрешни аксесоари за защита от слънце

Стандартни цветове (1)

Цветни тенденции (2)

Декоративни тенденции (3)

Стандартни цветове (1)

Цветни тенденции (2)

Декоративни тенденции (3)

Вътрешни аксесоари
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Гофрирана щора ZFA Венецианска щора ZJA

Забележки
По време на производство са възможни 

леки цветови вариации. Илюстрациите са

образци и не отговарят на мащаба.

Всички платове могат да бъдат поръчани

F02

1F06

F03

F05

F01 F04

F23F21 F24

F30

F25

F28F26 F29

F31 F32

F52 F53F51

F60

F55

F58F56 F57

F61 F62

F72 F73F71 F74

F82F81

J01

J04

1J02

J05

J03

J06

J21

J24

J27

J22

J25

J23

J26

Стандартни цветове, светлопропусклив материал (1)

Цветни тенденции, светлопропусклив материал (2)

Декоративни тенденции, светлопропусклив материал (3)

1)Стандартни цветове, светлонепропусклив материал (4) 

Стандартни цветове (1)Стандартни цветове (1)

Цветни тенденции (2)

до изчерпване на доставките.

1)Стандартни цветове, светлонепропусклив материал (5) 

НОВО
Плат за щори 

- пчелна пита 

Забележка: 1) Структурата на пчелната пита се отнася само до гофрирани щори и тъкани от цветната група 4 и 5. 
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Покривния прозорец за авариен

изход със странично отваряне 

е идеално решение навсякъде, 

където е необходимо да се 

осигури връзка с покрива и  

да се поддържа пълен комфорт 

при използване. Той е посветен

на пасивното и енергийно 

Универсалния изход WDL R27 

е удобен начин за осветление  

и проветряване на неотпляеми

и необитаеми помещения.

Аварийния прозорец има 

има ограничител за отваряне

и закален стъклопакет от 

двете страни: външна и вътрешна

Повече свобода. Повече удобство. 

Повече светлина. Комбинацията 

от покривни и фасадни прозорци

ще озарява перфектно мансарда,

както и ще позволи обзавеждането 

на стаята по оригинален начин.

Управление:

+Ръчно

Изход за покрив със странично 
отваряне WDA Designo R8

Управление:

+ Ръчно

Управление:

+ Ръчно

Изход за необитаем  покрив
WDL Lucarno R27

Фасаден прозорец
Designo WFA R1

Материал: Материал: Материал:

ефективно строителство.

Прозорци със специално приложение
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Благодарение на монтирания 

пневматичен амортисьор, 

рамката на изхода за покрив

се отваря настрани. Стандартно

прозореца е с монтиран

топлоизолационен стъклопакет, 

предпазващ помещението от 

прегряване през лятото и загуби

на топлина през студените месеци.

Благодарение за пневматичната

система за отваряне, покривния 

прозорец за авариен изход 

осигурява безопасен маршрут за 

за евакуация или свободен изход 

към покрива. Той е базиран на 

покривния прозорец с горна ос 

Designo R8, запазвайки всички 

негови положителни страни.

Покривни прозорец за отвеждане

на дим WRA Designo R5 отговаря

на изискванията на най-новия 

европейски стандарт EN 12101-2.

При възникване на пожар, 

прозореца се отваря автоматично

и създава оптимална димоходна

тръба, която ефективно отвежда дима.

Управление:

+Ръчно

Изход на покрив със странично
отваряне WDA Designo R3

Управление:

+ Електрическо

Управление:

+ Ръчно

Изход за покрив с горна ос на
отваряне WSA Designo R8

Димоотводен покривен прозорец
WRA Designo R5

Материал: Материал: Материал:
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Бележки
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Булдах покривни системи ЕООД
България
гр. Пловдив
бул. Кукленско шосе № 47, 

Телефон за връзка: +359 887 904 040 
Email: info@buldach.com
Уебсайт: www.roto-international.com/bg.html 

Вашия официален партньор. 
Ние сме тук заради вас.

4109 Южна промишлена зона


