RotoComfort i8
Zdravé bydlení

Elegance

Harmonie

Design

Dobrý výhled

Elektrický pohon
Energetická úspora
Pohodlí

Vysoká úroveň bydlení

 Pohon skrytý na rámu křídla
 P
 řesné nastavení síly pružin
na sklon střechy

 
Výběr z dekorů dřeva

 
Tlačítko na ovládání okna a mycí polohy

 Integrovaný zateplovací blok
po celém obvodu rámu

RotoComfort i8 je díky revoluční patentované technologii první elektricky
ovládané výklopné/kyvné střešní okno. Integrovaná mechanika na rámu
křídla zajistí neomezený výhled, volný přístup k oknu a pohodlnou obsluhu.
Samozřejmostí je celoobvodové kování a zateplovací blok, proto toto okno
nabízí vynikající tepelně-technické parametry. Zákazník jistě ocení polohu
pro mytí skla, dešťový senzor či možnost nouzového zavření okna v případě
výpadku elektrického proudu. Montážníka naopak osloví jednoduchá
montáž. RotoComfort i8 vyrábíme v nadstandardních rozměrech
i v trojskle.
Rozměry

 M
ožnost připojení
na centrální řízení domu

7/14
7/16
7/18

9/14
9/16
9/18

11/14
11/16
11/18

13/14
13/16

Provedení

 A
 utomatické čtyřbodové
uzavírání

Plast
Tlačítko na ovládání okna a mycí polohy
Bílá

Elegantní
a moderní
vzhled

Plast v dřevěnných dekorech

Neomezený
výhled a volný
přístup k oknu

Inteligentní ovládání:
tlačítkem na rámu okna,
přepínačem, dálkovým
ovladačem, smartphonem či
tabletem
Jednoduché
a intuitivní načtení
dálkového
ovladače

Všechny
velikosti
v trojskle

Snadná montáž
jako u okna
WDF R8

Zlatý dub
(K G)

Zajištění mycí polohy

Borovice
(K K)

Mahagon Tmavý
(K S)
dub (K M)

Zasklení
Dvojskla
Trojskla
 
Roto blueLine (5)
 
Roto blueTec (9G)
 
Roto blueLine Plus (8A)  
Roto blueTec Plus (9P)
 
Roto acusticLine NE (6E)

Mycí poloha
s možností
zajištění

Revoluční patentovaná
technologie otevírání:
výklopné/kyvné střešní
okno na elektrický pohon

Ořech
(K N)

Celoobvodové
kování: maximální
stabilita
a energetická úspora

Příslušenství

Vynikající tepelnětechnické parametry:
Uw = 0,8 W/m2K v trojskle
Roto blueTec P

Nejvyšší kvalita
„german made“:
dlouhá životnost
a spolehlivost se
zárukou 15 roků

Zajištění křídla

Pro RotoComfort i8 je dostupné stejné
příšlušenství jako u všech ostatních střešních
oken Roto na elektrický pohon: venkovní rolety
i vnitřní doplňky.

Obsluha

Dekory v barvě
dřeva: vhodné
řešení pro
každého

Možnost manuálního
otevření a zavření
v případě výpadku
elektrického
proudu

Přesné nastavení
okna na
požadovaný sklon
střechy
Přepínač
Integrovaná mechanika

Dálkový
ovladač

Smartphone/
tablet
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