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OKNO ROTOQ

Nowoczesny design, wysoka jakość wykonania oraz energooszczędność, to cechy 
okna RotoQ. Drewniane okno obrotowe nowej generacji przekonuje sprytnymi 
rozwiązaniami oraz ergonomicznym kształtem górnej klamki. Okno RotoQ oferuje 
wysoki komfort obsługi, który można jeszcze zwiększyć za pomocą licznych akce-
soriów montowanych beznarzędziowo. Okno charakteryzuje się nowoczesnym 
wzornictwem oblachowania zewnętrznego w wyjątkowej kolorystyce antracyt 
metallic.

ZALETY
 RotoQ – wygodna klamka i harmonijne połączenie z dachem – to doskonała 

funkcjonalność i nowoczesny design
 RotoQ – termoizolacja w standardzie  Uw=1,2 [W/(m2K)] – to optymalna tem-

peratura w mieszkaniu i niższe rachunki za ogrzewanie
 RotoQ – system montażu na klik – to bezpieczeństwo i niezawodne użytko-

wanie
 RotoQ – 15 lat gwarancji – to pewność i spokój na lata

CHARAKTERYSTYKA
Rodzaj: okno obrotowe z klamką u góry.
Materiał: klejonka sosnowa. Okno z potrójną ochroną drewna skutecznie 
chroni je przed niszczącym wpływem pary wodnej w pomieszczeniach. Lakier 
ochronny ma dodatek białego pigmentu, który zabezpiecza sosnę przed ciem-
nieniem na skutek promieni UV.
Szklenie: 

 Standard 2S – 2-szybowy pakiet energooszczędny: od zewnątrz szkło harto-
wane Ug=1,0 [W/(m2K)]

 Comfort 2C – 2-szybowy pakiet energooszczędny: od zewnątrz szkło har-
towane, od wewnątrz szyba bezpieczna klejona, podwyższona ochrona przed 
hałasem Ug=1,0 [W/(m2K)]

 Comfort 3C – 3-szybowy pakiet niskoemisyjny, od wewnątrz szyba bezpiecz-
na laminowana, od zewnątrz szyba z powłoką antyroszeniową. Podwyższona 
ochrona przed hałasem Ug=0,7 [W/(m2K)]

 Premium 3P – 3-szybowy pakiet niskoemisyjny, od wewnątrz szyba bezpiecz-
na laminowana, od zewnątrz szyba z powłoką antyroszeniową. Podwyższona 
ochrona przed hałasem Ug=0,5 [W/(m2K)]

 Acustic – 3-szybowy pakiet akustyczny. Najwyższa ochrona przed hałasem 
– 4 klasa Ug=0,7 [W/(m2K)]
Funkcje: okno obrotowe, pozycja do mycia, klamka u góry, 28 rozmiarów.
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