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Dokonalý tvar a funkce

KOMFORTNÍ KOVÁNÍ PRO OKENICE



FENTRO - MNOHOSTRANNÉ VYUŽITÍ, VYSOKÁ KVALITA   
ZPRACOVÁNÍ, JEDNODUCHÁ A RYCHLÁ MONTÁŽ

ROTO PLUS - barevný design. Kdo na design okenic klade zvláštní důraz, nalezne v ROTO FENTRO kování, které vyhovuje 

 rovněž všem požadavkům v tomto ohledu. Okenicové kování ROTO FENTRO je standardně dodáváno v barvách černá 

 (RAL 9005), bílá (RAL 9016) a na objednávku v běžných barvách RAL (jako např. 9022, viz obrázek). 

 Cena a dodací lhůta podle objednávky.

Kování ROTO FENTRO bylo koncipováno pro mnohostranné použití. 

 Toto kování je vhodné jak pro všechny druhy okenic - jako jsou okenice 

 lamelové, z prken a s výplní, tak také pro všechny 

 tvary okenic - jako jsou okenice zkosené, 

 segmentové a obloukové. Kování ROTO 

 FENTRO je možné použít v kombinaci s 

 okenicemi ze dřeva, plastu a hliníku. 

 Kování nabízí nejvyšší kvalitu až do 

 posledního detailu. Seřizovací šrouby 

 jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli, aby se 

 zabránilo brzké korozi. Dlouhodobou 

 odolnost dílů okenicového kování 

 zajišťuje povrchová úprava 

 provedená práškovou metodou.



FENTRO 200 
MONTÁŽ  NA OKENNÍ RÁM

Montáž kování ROTO FENTRO přímo na okenní rám s sebou přináší následující výhody. 

 Kompletní zakování může zajistit výrobní závod. Volná plocha pro 

 upevnění rámového ložiska na boční straně rámu dosahuje 

 velikosti 29 mm pro úzké a 43 mm pro široké provedení 

 ložiska. Na přání je dodávána varianta se zabudovanou 

 pojistkou otevření, odpadá nutnost přípravy otvorů 

 pro ukotvení držáků okenice. Pojistka zajišťuje 

 aretaci křídla okenice v poloze otevřeno. 

 Podle tloušťky okenice je možné tento 

 systém zavěšení použít pro ostění 

 zdiva s hloubkou do 215 mm.

ROTO PLUS - vše součástí systému. Použití inteligentního stavebnicového systému umožňuje 

 snížení skladových zásob a redukuje množství dílů nutných k nakování. Předmontované 

 systémy usnadňují montáž a urychlují práci díky eliminací chyb, které mohou vznikat při 

 montáži standardních dílů. U obou systémů je dodáváno také předmontované 

 rámové ložisko, sestávající ze základové desky a stopky rámového ložiska.



ROTO PLUS - Pro seřízení stačí 1 nástroj!

 Jedním imbusovým klíčem č. 4 je možné celý systém kování seřídit!

Tato varianta montáže s sebou přináší následující výhody. Kompletní zakování je provedeno přímo ve výrobním 

 závodě. Vysokou stabilitu upevnění je možné dosáhnout i bez boční patky a to pomocí speciálního šroubového 

 spojení podložek (závěsový úhelník, středový díl a dlouhá patka). ROTO FENTRO je možné použít také pro (hliníkové) 

 profily s malou tloušťkou přesahu křídla a na přání je pak k dispozici varianta se zabudovanou pojistkou otevření, čímž 

 odpadá nutnost přípravy otvorů pro 

 držáky okenice. Pojistka zajišťuje aretaci 

 křídla okenice v poloze otevřeno. 

 Pro ostění zdiva s hloubkou 

 do cca 185 mm.

Seřízení do strany v oblasti 
okenice pomocí šroubu.

Seřízení hloubky ostění 
v křídlovém závěsu.

Seřízení hloubky ostění 
v rámovém ložisku.

FENTRO 200 G 
MONTÁŽ NA VNITŘNÍ STRANĚ OSTĚNÍ
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FENTRO 200 M 
MONTÁŽ DO ZDI

l jednoduché ovládání jednou rukou 

l tříbodové uzavírání pro dvou- a vícekřídlé okenice 

l možné použít i jako uzávěr pro jednokřídlé výplně 

l možnost větrací polohy

Také při montáži na zeď přináší ROTO FENTRO následující výhody. Všechny křídlové závěsy jsou 

 seřiditelné výškově v rozsahu ± 3,5 mm a do strany v rozsahu ± 4 mm. Rámové ložiska disponují 

 excentrickou regulací v rozsahu ± 2,5 mm. Křídlové závěsy se dodávají jak pro přímé (rovné) 

 tak pro 30° (šikmé) uložení rámových ložisek. V nabídce jsou dále křídlové závěsy pro 

 dvojité okenice s vnějším bodem otáčení, včetně speciálních závěsů pro profily 

 z plastu, které mají přesazené otvory pro kotvící šrouby, čímž je garantováno 

 uchycení kování do výztuhy.

NOVINKA

Středový tyčový uzávěr určený pro ovládání jednou rukou. 

 Nový středový tyčový uzávěr představuje propracovaný a zvýšeným 

 komfortem ovládání disponující tyčový střední díl. Kromě obslužné 

 hlavice, která je integrována do středového tyčového uzávěru a která 

 umožňuje jednoduché ovládání uzávěru jednou rukou, přináší nové 

 řešení tyčového uzávěru následující výhody: 
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Seřizovatelnost do strany ± 1,5 příp. 3 mm 
pomocí excentrických pouzder závěsu!

Optimální k povrchové montáži. ROTO FENTRO je k dostání v různých variantách 

 zalomení závěsu pro různé způsoby nakování. Pro dvojité okenice jsou 

 doporučovány křídlové závěsy FENTRO 200 M s vnějším 

 bodem otáčení. Také zde jsou v nabídce zvláštní závěsy 

 pro profily z plastu s vyosenou polohou šroubů.

ROTO PLUS - bezúdržbový provoz. Seřizovací 

 pouzdro, které uzavírá vstup do závěsu 

 shora ležící v jeho vnitřní části. Tato 

 pouzdra zhotovená z plastu vykazují 

 vysokou odolnost proti korozím, jsou 

 nenáročná na údržbu a garantují 

 lehký chod.

FENTRO 200 F - MONTÁŽ NA VNĚJŠÍM PLÁŠTI BUDOVY 
NAPŘ. NA OKENNÍ ZÁRUBEŇ NEBO NA OBKLAD



FENTRO 200 
MONTÁŽ NA RÁM

ROTO - světově známá firma a přes 60 let zkušeností. ROTO je značkou a to více než 70 let. 

     Zkušenosti, permanentní připravenost k inovaci, flexibilita ve spolupráci, nejvyšší 

     kvalita a absolutní spolehlivost charakterizují firmu ROTO a vytváří základ pro 

     úspěšnou budoucnost. Příslovečná kvalita a prokazatelná spolehlivost našich 

     výrobků jsou již dávno světovým pojmem. Firemní skupina ROTO je úspěšně 

     zastupována podniky a prodejními společnostmi v celé Evropě, včetně USA a Číny. 

     Vyhlášené podniky staví již mnoho roků na výhodách, které jim vznikají ze 

     spolupráce s firmou ROTO.

Rámový systém byl koncipován specielně pro plastová okna v kombinaci s hliníkovými okenicemi. 

 Díky možnosti dodatečné montáže na stavbách se tento systém mimo jiné znamenitě hodí pro renovace. Nepatrná 

 boční plocha pro upevnění o velikosti 34 mm, možnost použití závěsu s pojistkou otevření, díky které odpadá nutnost 

 přípravy otvorů pro ukotvení držáků okenice, racionální zakování pomocí fixně definovaných výšek rámových ložisek 

 a spojení montážního rámu bez zešikmení, to jsou 

 další rozhodující výhody.
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Roto Nové Město

Křičkova 373, 592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: +420 566 652 411 • Telefax: +420 566 652 413

E-mail: nove.mesto@roto-nm.cz     Internet: http://www.roto-nm.cz

KOMPETENCE BEZ HRANIC

V případě zájmu si prosím vyžádejte podrobnou dokumentaci.

Zastoupení firmy Roto v České republice:

Čechy:  Provozovna Kunice 38  

  251 63 Strančice  

  Praha - východ

  Telefon: +420 323 619 081  

  Fax: +420 323 619 083 

  E-mail: kunice@roto-nm.cz 

Morava: Roto Nové Město 

 Křičkova 373 

 592 31 Nové Město na Moravě 

 Telefon: +420 566 652 411 

 Fax: +420 566 652 413

 E-mail: nove.mesto@roto-nm.cz

 

 Provozovna Olomouc

 Přerovská č. 621

 779 00 Olomouc 9 - Holice

 Telefon: +420 585 154 970

 Fax: +420 585 154 971

 E-mail: olomouc@roto-nm.cz


