
»Beter Roto« is niet alleen onze nieuwste slogan, maar ook een claim die we al vele 
jaren waarmaken! Ook voor de toekomst blijft dit onze leidraad naar jou om eerste 
klas te zijn in alles wat we doen door middel van uitgebreide diensten en innovatieve 
productideeën in een unieke kwaliteit.
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... Omdat ik een duidelijk
overzicht van de voordelen krijg.

  Wij geven u de noodzakelijke informatie,
zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.

Een gemakkelijke, intuïtieve en veilige installatie
 + hoge mate van voorgemonteerde onderdelen

 + altijd voorzien van voorgemonteerde dampschermkraag
 + bij bestelling isolatieblok, voorgemonteerd af fabriek op dakraam

 + garantie op een perfecte afdichting
 + gereedschapsloze montage
 + schroefloze afdichting
 + akoustisch signaal bij montage voor RotoQ producten 

Uitzondelijke German Made kwaliteit
 + 15 jaar garantie op cruciale onderdelen zoals beslagbreuk / 

      glasbreuk door hagel of breuk van het PVC kozijn bij conforme belasting.
 + alle buitenramen standaard van gehard glas
 + de hout / wit gelakte varianten standaard volledig afgelakt 

      en toepasbaar in droge en vochtige ruimtes
 + kunststof ramen hebben een meerkamer profiel, staal versterkt.
 + PKVW gecertificeerde producten
 + zonder externe schroeven 
 + maatwerk leveringen mogelijk
 + veiligheid dankzij meerpunt vergrendeling

Energie-Efficientie naar hedendaagse verwachtingen
 + standaard hoge isolatiewaarden op het complete product
 + leverbaar met triple glas en zonwerende coating
 + producten geschikt voor passiefwoningen 
 + uitstekende U-waarden en luchtdichtheidsklasse
 + tot geluidsisolatie klasse 4 max. 43dB, door diverse akoustische mogelijkheden in beglazing
 + standaard alle ramen voorzien van een voorgemonteerde dampschermkraag
 + uitstekende warmtewerende eigenschappen met onze diverse rolluik- en screenoplossingen

Betrouwbaarheid en duurzaamheid
 + lange levensduur door de lage TCO en hoge garanties
 + standaard altijd gebruik FSC van hout
 + 100% recyclebaar PVC dakraam 
 + unieke samenwerking voor after sales service in de Benelux met SKK Kozijnwacht
 + ervaring in productie: sinds 1935 maken wij al onze raamonderdelen zelf

Partnerschap Profi's voor Profi's
 + enkel verkoop via professionele wederverkoperskanaal                                                                     

en niet rechtstreeks aan de eindklant.
 + loyaal aan onze gespecialiseerde partners.

* argumenten zijn afhankelijk van model, type beglazing en uitvoering. Vraag uw Roto adviseur naar de beste oplossing voor uw specifieke situatie.


