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Serie 73
Top-tuimelvenster

Rechtopstaand geniet u nog meer 

van een mooi uitzicht. Het raam 

heeft een naar buiten en naar 

boven verplaatst scharnierpunt op 

tweederde van de hoogte van het 

dakvenster*. 

Het top-tuimelvenster draait niet 

binnen de binnenafwerking : 

zo kan de gebruiker ongestoord 

genieten van het panoramisch 

uitzicht.

Voordelen :

Draaipunt bovenin het venster –

extra veel vrije hoofdruimte 

Unieke handgreep onderaan

voor het bedienen van alle functies

Dunnere profielen : meer lichtinval

Optie : isolatieblok WD

voor energiebesparing

HR++ veiligheidsbeglazing

Maximale
vrije ruimte.
Panoramisch
uitzicht.
Serie 84

Serie 84
Uitzet-tuimelvenster

Roto is de ontwerper van het

uitzet-tuimelvenster : zo beschikt u

over een beter verlichte leefruimte

en over een aangename sfeer, zelfs

onder uw dak. Geen storende vleu-

gel meer wanneer het raam open

is. Het openingssysteem geeft een

vrije toegang en een panoramisch

uitzicht dankzij de vrij instelbare

openingshoek tot 45°.

Voordelen :

Opening in uitzetstand :

maximale vrije ruimte

Unieke handgreep onderaan

voor het bedienen van alle functies

Maximale veiligheid dankzij 4

sluitpunten

Automatische vergrendeling in 

schoonmaakstand

Optie : isolatieblok WD

voor energiebesparing

HR++ veiligheidsbeglazing

Optimale en 
beveiligde 
verluchting.
Serie 84 en 73

Eenvoudige en
beveiligde
schoonmaakstand
dankzij een
automatisch
blokkeringssysteem.
Serie 84

* Uniek op de markt / Roto exclusiviteit

Exclusieve oplossingen van topkwaliteit
voor al uw projecten.

Het Roto principe :
Meer vrijheid. Meer comfort.

Venster Serie 73

Openingsmechanisme 
top-tuimel

Multi-
functionele 
handgreep

Het 
Roto 
principe
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Uitzet- en tuimelvensters Serie 84 H/K
Beschrijving

Voordelen :

Traploze opening in uitzetstand tot

45° voor een maximale hoofdruimte

Unieke handgreep onderaan

Maximale veiligheid dankzij 4

sluitpunten*

Automatische vergrendeling in

schoonmaakstand*

Dubbele beglazing met thermische

isolatie

Optie : WD isolerend kader voor

een grotere energiebesparing

Toegelaten dakhelling : 15° tot 65°

Dakvenster met uitzetopening 
Het door Roto uitgevonden dak-

venster met uitzetopening bezorgt 

u een gevoel van welbehagen en 

zorgt voor een aangename sfeer in 

de ruimtes onder het dak.

De vleugel bevindt zich volledig 

buiten als het venster openstaat 

en heeft dus geen invloed op 

uw leefruimte. De regelbare 

openingsgraad tot 45° is uniek op 

de markt, geeft u vrije toegang tot 

het venster en biedt u een wijds 

panoramisch uitzicht. 

De unieke greep bevindt zich 

onderaan de vleugel en is 

multifunctioneel : hiermee kiest 

u tussen uitzetopening,  schoon-

maakstand met automatisch 

blokkeersysteem of ventilatiestand. 

Dit venster is tevens uitgerust met 

een ventilatierooster* * en twee 

kierstanden. 

Comfort en veiligheid zijn gegaran-

deerd.

Perfecte aansluiting 
Het elektrische Roto-rolluik kan 

perfect aangebracht worden op het 

dakvenster met uitzetopening. Het 

volgt gemakkelijk elke openings-

hoek en elke gebruiksfunctie van 

het venster, beschermt tegen de 

temperatuur- en weersinvloeden 

en beschikt over isolerende 

eigenschappen tegen de hitte. Het 

In openingsstand : 
maximale opening

Ventilatie : 
eenvoudig en zeker

Veilig en comfortabel
onderhoud : dankzij
een mechanische
vergrendeling

rolluik past perfect op het venster-

kader, zonder dat het over de 

bovenste rand uitsteekt. Op deze 

manier kunnen dakvensters onder 

de best mogelijke omstandigheden 

geplaatst worden.

Profiteer van maximale vrijheid en 

comfort.

Gematigde omgevingswarmte
Voor een optimale energiebespa-

ring raden wij u ons model met 

voorgemonteerd isolatieblok aan. 

Dit isolatieblok is gemonteerd op  

het vast kader. 

De omgevingswarmte blijft altijd 

gematigd en u bespaart er boven-

dien mee op uw stookkosten.

Uitzet- en tuimelvensters

* Uniek op de markt / Roto exclusiviteit
* * Niet in cmbinatie met de 9N-beglazing
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Beglazingen voor dakvensters met uitzetopening Serie 84

Ons sterk punt ligt in de keuze-
mogelijkheden 
Bij Roto kiest u in alle vrijheid de 

omvang en het soort beglazing, 

al naargelang uw wensen. Speel 

met het licht, dankzij onze groot-

formaat vensters. Vind geschikte 

oplossingen om te besparen op 

energie en om de temperatuur 

in een kamer in alle veiligheid te 

regelen. Met de Roto-beglazingen 

vormt dit geen probleem. Exclusief 

bij Roto werden al onze standaard 

vensters standaard uitgerust met 

een dubbele veiligheidsbeglazing, 

met een bescherming tegen de zon 

en de hitte.

Duidelijke voordelen
Onze standaard venster zijn 

standaard uitgerust met hoogren-

dementsbeglazing : in de zomer 

Uitzet- en tuimelvenstersDakvensters

blijft de hitte buiten en in de winter 

blijft de warmte binnen.

Dankzij de driedubbele beglazing 

met lage doorlaatbaarheid worden 

de best mogelijke energetische 

prestaties gegarandeerd. Daarbij 

komt dat de geluidswerende 

beglazing de geluidsoverlast van 

buiten met 60% vermindert. U 

hebt keuze te over! 

* Niet beschikbaar voor uitzetven-

sters uitgerust met 9N-beglazing

** Niet beschikbaar voor kunststof 

vensters uitgerust met 8-beglazing

0,00 : glasoppervlakte houten dakvensters (H) in m² 

0,00 : glasoppervlakte kunststof dakvensters (K) in m²

8
Veiligheid, verbeterde isolatie 
en bescherming tegen de zon

7
Veiligheid, verbeterde isolatie 
en bescherming tegen de zon

9N Laagenergie 
Veiligheid en zeer goede isolatie 
dankzij de driedubbele beglazing

6S Geluidswerende beglazing 
Veiligheid, isolatie en verbeterde geluidsisolatie

Breedte in mm
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1,38
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Beschikbare afmetingenRoto nieuwigheid

Het dakvenster Serie 84 vindt u op 
pagina 6 in de prijslijst 2009

Het voorgemonteerd WD-isolatie-

blok is in optie beschikbaar voor 

ons volledig gamma dakvensters. 

Het heeft een isolerende functie en 

vermindert het energetisch verlies 

ter hoogte van de vaste kader.

Winst tot 0,2 W/m²K. Gelieve de 

aangepaste WD gootstukken te 

bestellen. 

WD-isolatieblok, 
voorgemonteerd
in het fabriek
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Top-tuimelvensters
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8
Veiligheid, verbeterde isolatie 
en bescherming tegen de zon

Top-tuimelvenstersDakvensters

Beschrijving Top-tuimelvensters 73 H/K

Exclusief bij Roto: het betaal-
bare alternatief voor het uit-
zetvenster
Het is veel aangenamer als u 

rechtopstaand kunt genieten van 

het uitzicht. Vergeleken met de 

huidige modellen met roterende 

opening scharniert dit venster 

bovenaan in het eerste derde van 

het venster. De opening van het 

venster heeft geen invloed op de 

ruimte en zorgt voor een onge-

hinderde toegang tot het venster, 

waardoor u een panoramisch zicht

krijgt. Het Roto-principe “meer 

comfort en vrijheid” getrouw, 

beschikt u over een gemakkelijk 

bereikbare unieke greep aan de 

onderzijde. Voor de opening / 

sluiting en verluchting hoeft u 

niet langer een halve ‘veldslag’ te 

leveren. Dunnere profielen zorgen 

voor een grotere lichtinval. Een 

3-puntsvergrendeling zorgt voor 

veiligheid en welzijn.

Beglazingen

Voor dit model venster zijn er twee 

soorten beglazing beschikbaar. 

Aan u de keuze welke het beste 

beantwoordt aan uw wensen en 

verlangens. 

In openingsstand : 
maximale opening

Ventilatie : 
eenvoudig en zeker

Veilig en comfortabel
onderhoud : dankzij
een mechanische
vergrendeling

5
Veiligheid en thermische isolatie

Breedte in mm

540 740 940 1140 1340
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9/14*
0,97
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1,22

13/14*
1,46

0,00 : oppervlakte beglazing in m²

Beschikbare afmetingen

Het dakvenster Serie 73 vindt u op pagina 8 in de prijslijst 2009

* Niet beschikbaar met de beglazing 5 SEC
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Gemotoriseerd : RotoTronic
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Elektrische RotoTronic met 
bekabelde bedieningsknop
Om te kunnen beantwoorden 

aan de verwachtingen van onze 

klanten bevat ons gamma tevens 

een standaard versie met een 

bekabelde bedieningsknop voor 

plaatsing op de wand. Hiervoor 

volstaat een simpele bedienings-

knop die u koopt in de handel. U 

kunt er tevens één apart bestellen 

bij Roto. Voor de ingebruikname 

omvat de levering een kit voor 

indienststelling (of controle). 

Gemotoriseerd : RotoTronic

Voordelen :

Geïntegreerde, onzichtbare motor

Geïntegreerde besturing voor de 

aansluiting van toebehoren voor 

binnen- en buitentoebehoren

Vooraf aangebrachte bekabeling 

voor binnentoebehoren

Dakvensters

Beschrijving gemotoriseerd dakvenster RotoTronic

Maximaal gebruikscomfort
RotoTronic staat voor intelligentie 

op het dak. Het dakvenster met 

zijn geïntegreerd domoticasysteem 

beantwoordt aan alle vereisten 

van de moderne woning. Alle 

onderdelen voor het automatische 

openen of sluiten van het venster 

zijn voorgeïnstalleerd, en zijn 

voorzien van het principe “Plug & 

Play”. Met RotoTronic wordt het 

leven uiterst gemakkelijk.

Radiogestuurde elektrische 
RotoTronic
Een zo simpel mogelijk gebruiks-

gemak is vanzelfsprekend. De 

radiogestuurde uitvoering biedt 

een maximum aan gebruikscom-

fort dankzij zijn geïntegreerde 

radio-ontvanger. De radiobesturing 

geschiedt met een 5-kanaals 

afstandsbediening (afzonderlijk te 

bestellen). De RotoTronic EF wordt 

in een recordtempo geïnstalleerd: 

de voedingskabel aansluiten, de 

afstandsbediening programmeren 

en klaar is kees ! 

Elektrische RotoTronic
met schakelaar
WDT 435 H/K E

Elektrische RotoTronic
met radiobesturing

WDT 435 H/K EF

Motor 24 V Geïntegreerd onder de bovenste kap

Regensensor Standaard, verwarmd.
Op het gootstuk te monteren

Voeding Elektrisch snoer 5mm met stekker 230V

Elektronica Mogelijkheid om later een rolluik van 230V
en een rolgordijn van 24V aan te koppelen Geïntegreerde 

radio-ontvanger 3 kanalen

Bekabeling
Voorbekabeld in het fabriek voor een

eenvoudige installatie van een elektrisch
rolgordijn

Afstandsbediening Apart te bestellen

Wandbediening Apart te bestellen
10-draadse kabel nodig (meegeleverd)

Controlekit Nodig om de werking van de WDT 43 E/EF
te controleren bij de plaatsing

Beglazing

5
Veiligheid en thermische isolatie

Inbegrepen bij het venster Apart te bestellen

Breedte in mm
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0,00 : oppervlakte beglazing in m²

Beschikbare afmetingen

Radio-ontvanger met 3 kanalen

Voedingskabel met gebruiksklare 

stekker

Toegelaten dakhellingen: 15° - 85°

Het dakvenster RotoTronic vindt u op pagina 10 in de prijslijst 2009

* Niet beschikbaar in kunststof
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Breedte in mm
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Speciale productenDakvensters

Beschrijving tuimelvenster 43 H/K

9T
Verbeterde isolatie

Dit tuimelvenster met centraal 

scharnierpunt is ideaal om licht 

binnen te laten en te ventileren, 

wanneer het dakvenster zeer hoog 

geplaatst is of als aanvulling op 

onze dakvensters van de serie 73 

wanneer u een grote oppervlakte 

aan dakvensters in één vlak wil 

plaatsen. Aangezien deze dakven-

sters beschikbaar zijn in houten 

of kunststof uitvoering zijn de 

combinatiemogelijkheden einde-

loos. De dakvensters zijn eveneens 

uitgerust met een ventilatierooster 

in het vaste kader. Toegelaten 

dakhelling : 15° tot 85°

Beglazing

Beschrijving inbraakwerend dakvenster

Veiligheid 
Top-tuimelvenster dat extra 

veiligheid biedt. Getest volgens 

NEN- norm 5096 en voorzien van 

oplegsloten en inbraakwerend 

hang- en sluitwerk. 

Vrije toegang 

Het top-tuimelvenster heeft een 

hoger gelegen scharnierpunt. Hier-

door blijft het draaiende gedeelte 

binnen het dakvlak. Een vrije 

toegang tot het geopende venster 

evenals een onbelemmerd uitzicht 

is hiermee gegarandeerd. 

Meer lichtinval 
Door gebruik te maken van smalle 

profielen kunt u profiteren van 

een maximaal glasoppervlak en 

lichtinval. Het dakvenster is tevens 

voorzien van een ventilatierooster 

aan de bovenzijde.

Beglazing

Comfort 
Het dakvenster is eenvoudig te 

bedienen met één handgreep aan 

de onderzijde. Deze handgreep is 

afsluitbaar voor extra veiligheid.

5
Veiligheid en thermische isolatie

0,00 : oppervlakte beglazing in m²

Het tuimelvenster vindt u op pagina 10 van de prijslijst 2009

* Niet beschikbaar in kunststof

Het inbraakwerend dakvenster vindt u op pagina 8 van de prijslijst 2009
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8
Veiligheid, verbeterde isolatie 
en bescherming tegen de zon

Speciale productenDakvensters

Beschrijving gevelvenster met verluchtingsstand WFA 138 H/K

Voordelen :

Oplossingen op maat

Venster met kiepfunctie, in hout of 

kunststof

Aangepast gootstuk is standaard 

voorzien

Een aantrekkelijk element
Meer vrijheid. Meer comfort. Het 

Roto-principe kan ook toegepast 

worden op speciale vensters. 

Het gevelvenster met kiepfunctie 

zorgt voor een maximale zoninval 

en benadrukt de architecturale 

esthetiek van uw interieur. Door 

de combinatie van het ruime 

glasoppervlak van het dakvenster 

en het gevelraam geniet u optimaal 

van de zoninval in uw ruimtes 

onder het dak. Dit venster, dat 

beschikbaar is in hout en kunststof, 

met verzorgde afwerkingen en 

met oog voor detail, stelt u in 

staat te spelen met oneindig veel 

combinatiemogelijkheden.

Goed bestudeerde flexibiliteit
Het gevelvenster met kiepfunctie 

is beschikbaar in drie breedtes 

en twee hoogtes. Het standaard 

voorgemonteerde gootstuk maakt 

een optimale afvoer van water en 

regen mogelijk en zorgt ervoor dat 

Beglazing

Breedte in mm

7xx 11xx 13xx
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xx 7/6 11/6 13/6

9
xx 7/9 11/9 13/9

de gevel niet vuil wordt. Gootstuk-

ken, die overeenstemmen met 

de afmetingen van het dakraam, 

zorgen voor een zekere en hoog-

kwalitatieve aansluiting met de 

gevel. Het gevelvenster is uitgerust 

met een gelaagd binnenglas voor 

een betere schokbestendigheid. 

Witte buitenafwerking voor de 

kunststof versie en bruingelakte 

aluminium afwerking voor de 

houten versie.

Combinatiemogelijkheid met 

andere bestaande Roto-modellen

Wordt gebruikt voor plaatsing in 

de gevel

Beschikbare afmetingen

Het gevelvenster met verluchtingsstand vindt u op pagina 13 van de prijslijst 2009
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Beschrijving dakuitgang WDA 315 K

Voordelen : 

Eén enkele handgreep

Zijdelingse opening, zowel naar 

rechts als naar links is mogelijk

Gasdrukveer zorgt ervoor dat het 

raam open blijft staan

Dubbele beglazing

Toegelaten dakhellingen van 

15 tot 85°

Speciale productenDakvensters

Beglazing
Standaard dubbele beglazing met 

thermische bescherming

5
Veiligheid en thermische isolatie

De dakuitgang WDA 315 K in 

kunststof met zijdelingse opening 

rechts, en met greep links, (ope-

ning links mogelijk op aanvraag) is 

uitgerust met een handgreep voor 

het openen en sluiten evenals het 

vergrendelen in de verluchtings-

stand.

Een gasdrukveer aan de boven-

zijde helpt bij het openen en zorgt 

ervoor dat het raam openblijft. 

Zijdelingse opening van de vleugel 

naar buiten toe, tot 90°.

De vleugel en het vaste gedeelte 

zijn in kunststof met metalen 

versterkingen. Een dubbele 

dichting rondom de vleugel (enkel 

WD-versie) verzekert de water-

dichtheid. De buitenkant is in bruin 

gelakt aluminium (RAL 8019).

De dakuitgang WDA 315 K kan 

niet uitgerust worden met buiten-

rolluiken of buitenrolgordijnen. 

0
Thermische isolatie

Beschrijving zolderraam Lumix WDL 210

Voordelen :

Universeel zolderraam

Verluchting en toegang tot het dak

Thermische isolatie

Onderhoudsvrij materiaal

Universeel zolderraam met dubbele 

beglazing voor de verloren ruimte 

onder het dak. LUMIX, het licht 

schijnt onder uw dak.

Universeel zolderraam : monoblok 

raamwerk dat zich aanpast aan 

elke dakbedekking (speciale uit-

voering voor leien dakbedekking). 

Ventilatie en toegang tot het dak : 

vleugel met variabele opening die 

toegang biedt tot het dak. 

Thermische isolatie :

dubbele isolerende beglazing 

(3/9/3).

Raamkast in behandeld hout (te 

schilderen of te beitsen) en vleugel 

en gootstuk in bruingelakt alumi-

nium (RAL 8019).

Eenvoudige plaatsing.

Breedte in mm
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Beglazing
Standaard dubbele beglazing met 

thermische bescherming

Beschikbare 
afmetingen

Beschikbare 
afmetingen

0,00 : oppervlakte beglazing in m²

Het zolderraam Lumix vindt u op 
pagina 13 van de prijslijst 2009

De dakuitgang WDA vindt u op 
pagina 13 van de prijslijst 2009
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Speciale productenDakvensters

Beschrijving dakvenster voor rookafvoer WRA 518 H/K WD

EU-certificatie :

Versie hout : 0786-CPD-50063

Versie kunststof : 0786-CPD-50062

Voordelen : 

Gecertificeerd conform de 

Europese norm EN 12101-2

Optimale afvoer van rookgassen

Veiligheidsbinnenglas 

Voorgemonteerd WD-isolatieblok

Toegelaten dakhellingen van 

20 tot 65°

Het dakvenster voor rookafvoer 

is een technische nieuwigheid op 

het gebied van veiligheid. Het is 

het eerste rook- en warmteafvoer 

venster dat conform is aan de 

Europese norm EN 12101-2.

Zijn werking stelt nieuwe 

referenties op het gebied van 

rookafvoer. Bij brand opent het 

venster WRA 518 zich automatisch 

aan de bovenzijde dankzij een 

kettingmotor.

Het resultaat : de aeraulische 

coëfficiënt is aanzienlijk verbeterd. 

In het dagelijks leven brengt dit 

venster u dezelfde voordelen als de 

traditionele dakvensters en het is 

beschikbaar in kunststof of in hout. 

De beglazing biedt bescherming 

tegen de zon en de warmte.

Het buitenglas is gehard en het 

binnenglas gelaagd. 

De installatie omvat het 

dakvenster, het gootstuk en een 

bedieningskit met :

Primaire en secundaire, BREEK 

GLAS schakelaar

1 controle-eenheid (behuizing 

inbegrepen), met noodbatterij in 

geval van stroomonderbreking en 

een verluchtingsfunctie

een rookmelder

een verluchtingsschakelaar

stroomsterkte : 2A 

( 2 x WRA 6/14 of 1 x WRA 11/11 

of 1 x WRA 11/14).

Beglazing

Breedte in mm

650 1140
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Beschikbare afmetingen

0,00 : oppervlakte beglazing in m²

0,00 : oppervlakte vrije opening van het venster in m²

Het dakvenster voor rookafvoer vindt u op pagina 13 van de prijslijst 2009

8
Veiligheid, verbeterde isolatie 
en bescherming tegen de zon
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Speciale productenDakvensters

Beschrijving dakopstand voor plaatsing op plat dak EBR FLD

Perfecte plaatsing op platte 
daken
Wilt u uw voordeel halen uit de 

kwaliteit van de Roto dakvensters 

op een plat dak?

Vandaag is dit mogelijk, dankzij de 

montagekaders voor platte daken.

Voortaan bestaan nieuwe oplossin-

gen voor het vermijden van zones 

met weinig licht: een vrij zicht en 

een optimale ventilatie dankzij, 

bijvoorbeeld, het gebruik van 

een RotoTronic met geïntegreerd 

domoticasysteem.

Het gebruik van alle toebehoren uit 

het Roto-gamma is mogelijk.

De plaatsing van dit geïsoleerde 

montagekader gebeurt makkelijk 

en snel.

Voordelen :

Geïsoleerd montagekader voor 

platte daken

Kan gebruikt worden met alle Roto 

dakvensters met WD-isolatieblok

Optimale lichtinval

Aanpasbaar aan de meest 

gangbare openingsmaten

Meerdere beschermingsmogelijk-

heden tegen de zon

Mogelijkheid tot ventilatie

Gebruik van 0 tot 30 °

Breedte in mm

670 870 1070 1270 1470
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De dakopstand voor platte daken vindt u op pagina 11 van de prijslijst 2009



Dakvensters
Renovatie

Renovatie op maat 34

Standaard renovatie voor 
dakvensters van het merk Velux 36



Producten 2009�4 Producten 2009 ��

Renovatie op maatDakvensters

Beschrijving renovatiedakvenster op maat

Al uw oude dakvensters op 
een simpele en propere manier 
vervangen
Uw oude venster vertoont tekenen 

van vermoeidheid? U wilt uw 

ruimtes onder het dak renoveren? 

Met de kunststof dakvensters op 

maat beschikt u  over een hele 

waaier aan mogelijkheden. Omdat 

deze op maat gemaakt zijn al 

naargelang de exacte afmetingen 

van de bestaande opening, kunt u 

om het even wanneer en om het 

even waar met renovatiewerken 

beginnen. De integratie is perfect, 

ongeacht het productiejaar, de 

fabrikant en de afmetingen van uw 

oude dakvenster. Het is gewoon-

weg verbluffend !

Meten, leveren, plaatsen
Om uw bestelling door te geven, 

volstaat het dat u ons de maten 

van de binnenaftimmering 

doorspeelt. Uw installateur kan het 

geheel van de vervangingswerken 

van binnenuit uitvoeren. Het 

nieuwe venster wordt geplaatst 

in de bestaande opening. Al deze 

werken worden in recordtempo 

uitgevoerd en zonder beschadigin-

gen of stofontwikkeling. 

Het gaat, kortom, om de toepas-

sing van het Roto-principe : Meer 

vrijheid. Meer comfort.

Voordelen :

Unieke bedieningsgreep voor alle 

functies

Opening in uitzetstand : 

geoptimaliseerd ruimtegevoel

Kunststof voor gemakkelijk 

onderhoud

Perfecte aansluiting met de 

bestaande binnenafwerking 

verzekerd dankzij een speciale 

afdekkingsstrip

Vervanging onafhankelijk van 

het bouwjaar, de fabrikant of de 

afmetingen

Installatie zonder herstellingswerk, 

beschadigingen of stofontwikkeling

Beglazing

5
Veiligheid en thermische isolatie

Voor de beglazing van de renova-

tievensters op maat van deze serie 

is de hieronder vermelde beglazing 

beschikbaar :

Beschikbare afmetingen

Het renovatiedakvenster vindt u op pagina 12 van de prijslijst 2009

Breedte van de binnenafwerking in mm (B)

Renovatie uitzet-tuimelvenster 84 K MR

Renovatie tuimelvenster 64 K MR
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Standaardrenovatie voor de dakvensters van het merk VeluxDakvensters

Beschrijving standaard renovatiedakvenster

Kwaliteitsvereisten
U hebt een dakvenster van 

het merk Velux dat u wenst te 

renoveren? In dat geval hebben 

we voor u het geknipte venster. 

Het standaard renovatievenster 

is voorzien van gemakkelijk te 

onderhouden kunststof profielen 

en is bestemd ter vervanging 

van de meest courante vensters 

van het merk Velux. Dit moderne 

venster, dat voorzien is van een 

top-tuimelend openingssysteem, 

biedt u een groot gebruiksgemak. 

De plaatsing gebeurt gemakkelijk 

en snel, en een afdichtingsprofiel 

zorgt voor een perfecte aansluiting 

met de bestaande binnenbekle-

ding. Kortom, dit is Roto. Een hele 

waaier door Roto aangeboden 

toebehoren voor bescherming 

tegen de zon staat garant voor 

extra comfort.

Beglazing

Top-tuimelend openingssysteem
Het standaard renovatievenster is 

voorzien van een openingssysteem 

dat u enkel vindt bij Roto : de 

top-tuimelende opening van de 

Serie 73. Het venster onderscheidt 

zich door een grote openingsgraad, 

dankzij het naar boven verplaatste 

scharnierpunt : de opening heeft 

geen invloed op uw leefruimte en 

biedt u een optimaal vrij uitzicht.

De bediening van het venster is 

simpel dankzij de unieke greep 

onderaan. Voor uw veiligheid is 

het venster uitgerust met een 

3-puntsvergrendeling.

Voordelen :

Unieke greep voor alle functies

Geoptimaliseerd vrij uitzicht in 

open positie

Gemakkelijk te onderhouden 

kunststof profielen

Geen aanpassings- of herstellings-

werken nodig

Afwerkingsprofiel garandeert een 

perfecte aansluiting

Vervangt de meest courante 

vensters van het merk Velux

Plaatsing vanuit de binnenruimte

5
Veiligheid en thermische isolatie

De standaard renovatievensters die 

bestemd zijn voor de vervanging 

van de meest courante vensters 

van het merk Velux zijn uitgerust 

met een beglazing 5.

Breedte in mm

744 1104
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Beschikbare afmetingen

Het renovatiedakvenster vindt u op pagina 12 van de prijslijst 2009
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Zonne-energie
Sunroof - Thermisch

Voordelen :

Een modulair systeem aanpasbaar 

tot een volledige dakoplossing

Eenvoudig en snel in werking te 

stellen

Hoog energetisch rendement 

dankzij de innoverende techniek 

van de sensor

Fossiele brandstoffen zoals 
stookolie en gas worden steeds 
maar duurder. Zonne-energie 
echter betekent een zekerheid 
voor de toekomst. Ze is milieu-
vriendelijk en onuitputtelijk. 

De zonne-installatie op het dak 

vangt de energie op die gebruikt 

kan worden voor het verwarmen 

van het sanitair water. 

Met ons Sunroof systeem bieden 

wij u een innoverend systeem. 

Het systeem dat in het dak 

geïntegreerd is, onderscheidt zich 

door zijn elegantie en zijn hoog 

energetisch rendement. 

Van de collector op het dak tot 

de boiler in de kelder : Roto biedt 

u een complete oplossing. Een 

flexibel en weldoordacht systeem. 

Het Sunroof-zonnesysteem is een 

modulair systeem dat aangepast 

kan worden aan uw energetische 

behoefte. Van een eenvoudige 

installatie met twee modules 

SRK 10/20 voor de productie van 

sanitair warm water van een indivi-

dueel huis, tot een oplossing die zo 

goed als heel het dak bedekt.

Dankzij het aanpasbaar modulair 

systeem, is het zonnesysteem van 

Roto bijzonder efficiënt bij renovatie.

Een nieuwe esthetiek

Roto Sunroof verenigt de 

spitstechnologie van een expert 

in zonne-energie met de elegantie 

van een systeem dat geïntegreerd 

is in het dakwerk en dit dankzij 

uniforme zonnecollectoren met 

dezelfde afmetingen.

Specifieke gootstukken verzekeren 

een goede integratie in het 

dakwerk.

Het montagesysteem van de 

“Super-flat” elementen laat een 

totaalintegratie toe in het dak.

Actieve strijd tegen de klimaatont-

regeling, ecologische en 

economische installatie

Mogelijk bij nieuwbouw of bij

renovaties

A : Zonnecollectoren
B : Regelstation
C : Boiler
D : Verwarmingsketel
E : Gebruik van het warm water

E

A

E
E

B

C D
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Zonne-energie
Sunroof - Fotovoltaïsch

Voordelen :

Actieve strijd tegen de klimaatver-

andering, milieuvriendelijke en 

economische oplossing

Een perfect design met een 

fascinerende uitstraling

Eenvoudig en snel in werking te 

stellen

Hoog energetisch rendement 

dankzij de innoverende techniek 

van de collectoren

Elektriciteitsaanvoer via de 
traditionele kanalen is duur. 
Met zonnecollectoren op het 
dak wordt dit een heel ander 
verhaal. 

Dit is de ideale oplossing voor het 

behoud van het klimaat en voor 

besparingen. Het fotovoltaïsch 

Sunroof systeem biedt een inno-

verende oplossing, geïntegreerd in 

het dak. Sunroof onderscheidt zich 

door zijn esthetiek en zijn efficiënt 

rendement. Van de Sunroof 

collector tot de stroomomvormer 

in de kelder biedt Roto een totale 

oplossing.

Energie op maat

Het fotovoltaïsch Sunroof systeem 

is een modulair systeem dat 

individueel kan worden aangepast. 

De mogelijkheden gaan van 4 SRP 

10/20-modules tot een volledige 

bedekking van het dak. Een breed 

scala aan stroomomvormers 

verzekert eveneens een grote 

flexibiliteit bij de installatie.

De fotovoltaïsche capaciteit wordt 

op maat en volgens uw behoefte 

aangepast en de installatie gebeurt 

met alle nodige monteerelementen. 

Een geïntegreerd verluchtings-

systeem en een zeer hoogwaardig 

veiligheidsglas zorgen voor een 

maximaal rendement van de 

fotovoltaïsche panelen.

Dankzij zijn aanpasbaar modulair 

systeem is het fotovoltaïsche 

Sunroof gamma geschikt zowel 

voor nieuwbouw als renovaties.

Een fascinerend uitziend geheel

Roto Sunroof verenigt de 

spitstechnologie van een expert 

in zonne-energie met de elegantie 

van een systeem dat geïntegreerd 

is in het dakwerk en dit dankzij 

uniforme fotovoltaïsche en ther-

mische collectoren met dezelfde 

afmetingen.

Specifieke gootstukken verzekeren 

een goede integratie in het 

dakwerk. Het montagesysteem van 

de “Super-flat” elementen laat een 

totale integratieoplossing toe in het 

dak.

In combinatie met het thermisch 

Sunroofsysteem bieden wij u een 

complete dakoplossing ter vervan-

ging van een traditioneel dakwerk.

Mogelijk bij nieuwbouw en 

renovaties 

Onuitputtelijke en persoonlijke 

energiebron

Een modulair systeem dat 

aangepast kan worden tot een 

totale oplossing voor het dak

Een investering die rendeert
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Zonne-energie
Sunroof - Integraal dak

Voordelen :

Een modulair systeem aanpasbaar 

tot een volledige zonnedakoplossing

Een investering die rendeert 

Perfect geïntegreerde dakvensters

Alles is mogelijk 

Enkel een goede lichtinval kan 

u helpen de juiste lichtaccenten 

te plaatsen voor een goede 

levenskwaliteit in uw leefruimte. 

Voor de integratie van het Sunroof-

systeem heeft u de keuze tussen 

een veelvoud aan beschikbare 

uitvoeringen: van het individuele 

venster tot een gecombineerde 

montage, zoals gekoppelde 

vensters. De perfecte integratie 

in de bestaande panelen wordt 

verzekerd door designgootstukken 

met een hoogkwalitatieve 

afwerkingsgraad. Dit laat de 

inrichting toe van een homogene 

en volledig waterdichte bedekking, 

die een betere weerstand biedt 

aan de weersomstandigheden dan 

traditionele dakpannen.

De zonnecollectoren van Roto
leveren de energie voor het
verwarmen van het sanitair
water en het opwekken van 
elektriciteit. 

Maar Sunroof betekent veel 
meer.

Dit systeem is zeer flexibel en 

ondersteunt een filosofie : “Van 

een zogenaamd beschermend dak 

naar een rendabele dakoplossing”. 

Naast de innovatie op het gebied 

van herbruikbare energie uit zon-

necollectoren, heeft Roto Sunroof 

ook aandacht voor de leefruimte 

onder het dak.

Op unieke wijze biedt het 

Roto Sunroof systeem ook de 

mogelijkheid om dakvensters te 

integreren zodat het licht onder 

talrijke vormen in uw leefruimte 

binnendringt. Zo tovert Sunroof 

het zonnedak om tot een integraal 

dakwerk – rendement inbegrepen.

Van een zogenaamd beschermend 

dak naar een rendabele 

dakoplossing

Zowel voor nieuwbouw als 

renovaties
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Toebehoren
Buitenzonnewering

Voordelen :

Functionaliteit wordt behouden 

bij alle openingsstanden van het 

venster

Bescherming tegen de kou, de 

warmte, inbraakpogingen en het 

geluid van de regen

Standaard voorzien van motor

Bij de versie op zonne-energie is 

standaard een afstandsbediening 

meegeleverd

Snelle en gemakkelijke plaatsing 

vanuit de binnenruimte

Bescherming tegen de warmte 
en de kou : Het buitenrolluik
De meest efficiënte methode om 

uzelf te beschermen tegen de 

warmte bestaat erin te vermijden 

dat de zon op het glas schijnt. 

Voor een optimale bescherming 

van de ruimtes onder het dak 

moet er bijgevolg gekozen 

worden voor buitentoebehoren. 

Het elektrische buitenrolluik voor 

Roto dakvensters beantwoordt 

aan alle kwaliteitscriteria van een 

efficiënte zonnewering. Het regelt 

de lichtinval en zorgt voor een 

aangenaam binnenklimaat.

Bescherming tegen de zon zon-
der verduistering : 
Het elektrische buitenrolgordijn
Voor het buiten houden van de 

hitte, maar niet het daglicht, is er 

het elektrische buitenrolgordijn 

van Roto. 95% van de zonnestralen 

worden zo weerkaatst voor ze 

het glas bereiken. De maximale 

luchtcirculatie die bekomen 

wordt tussen het rolgordijn en het 

venster zorgt voor een aangename 

kamertemperatuur, ideaal om in 

te werken wanneer uw bureau 

zich bijvoorbeeld onder het dak 

bevindt. De verluchting van de 

kamer gebeurt probleemloos : 

Het rolgordijn blijft doeltreffend, 

ongeacht de stand van uw 

raamvleugel.

Bescherming tegen de zon : 
Het buitenrolgordijn Screen
Een efficiënte bescherming tegen 

de hitte draagt bij tot een goede 

levenskwaliteit gedurende de zo-

mermaanden. Het buitenrolgordijn 

Screen zorgt voor een resorptie 

van 70% van de thermische stra-

ling, voor die het raam bereikt en 

dit dankzij zijn weefsel van glasve-

zel met een laag kunststof. Als de 

Screen wordt ontrold, behoudt het 

dakvenster zijn functionaliteit. Voor 

een optimale bescherming tegen 

de zon raden wij u een combinatie 

van buitenrolgordijnen en bin-

nenverduisteringsgordijnen aan. 

Een bescherming tegen de hitte 

die gecombineerd wordt met het 

buiten houden van het licht zorgt 

voor een afdoende bescherming.

Voordelen :

Perfecte bescherming tegen de 

hitte

Snelle en gemakkelijke plaatsing 

vanuit de binnenruimte

Doeltreffendheid blijft bewaard, 

ongeacht de stand van de 

raamvleugel

Voordelen :

Optimale bescherming tegen de 

zon en de hitte

Bescherming tegen het zonlicht
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BuitenzonneweringToebehoren

Beschrijving elektrische buitenzonneweringen

Het buitenrolluik
Met het elektrisch rolluik van Roto 

bekomt u een optimale verduiste-

ring van de kamer. Het tablet werd 

speciaal ontwikkeld zodat het zo 

weinig mogelijk plaats inneemt 

wanneer het opgerold is. Hierdoor 

kunnen we gebruik maken van 

een ultraplatte cassette waarin het 

rolluik wordt opgerold, zodat dit 

perfect integreert in het uitzicht 

van uw dak.

Optimaal comfort
Het elektrisch buitenrolluik kan 

bediend worden met een manuele 

bedieningsknop (230 V) of met 

een afstandsbediening die nog 

meer comfort biedt. Voor het 

buitenrolluik op zonne-energie 

hoeft u geen enkele bekabeling te 

voorzien. Het buitenrolluik kan in 

een recordtempo zeer makkelijk 

van binnenuit geplaatst worden.

Paradox
Van al het schrijnwerk in uw 

woning wordt het dakvenster het 

meest blootgesteld aan zoge-

naamde aanvallen van buitenaf 

(warmte, regen, vorst, …). Para-

doxaal genoeg is ze vaak ook het 

minst beschermd. Buitenrolluiken 

zijn echter het beste middel om u 

te beschermen tegen de warmte, 

de koude, het licht, inbraak en 

geluidsoverlast. Het dakvenster 

en het buitenrolluik fonctionneren 

los van elkaar, waardoor u het 

dakvenster bijvoorbeeld gewoon 

kan openen om te verluchten, 

terwijl u het rolluik gesloten houdt 

om u te beschermen tegen de 

zonnewarmte. Voor een optimaal 

gebruiksgemak voorziet Roto 

nog een waaier van bijkomende 

toebehoren (zie domotica vanaf 

pagina 47).

Voordelen :

Optimale bescherming tegen 

warmte en koude

Perfecte aansluiting met 

dakvensters

Zéér eenvoudige én snelle 

installatie van binnenuit

Behoudt zijn functionaliteit ook bij 

een geopend venster

Elektrische bediening standaard (E, 

EF)

Ook verkrijgbaar in afstandsbe-

diende versie op zonne-energie 

zonder externe stroomtoevoer.

Voordelen :

Optimale zonnebescherming

Behoudt zijn functionaliteit ook bij 

een geopend venster

Kan gebruikt worden in combinatie 

met Roto binnentoebehoren

Het elektrisch buitenrolgordijn 
Om opwarming te voorkomen 

zonder te verduisteren kan u 

gebruik maken van het elektrisch 

buitenrolgordijn. 85% van de 

zonnewarmte wordt op die manier 

gereflecteerd voordat dit de 

beglazing bereikt. De maximale 

luchtcirculatie die bekomen 

wordt tussen het rolgordijn en het 

venster zorgt voor een aangename 

kamertemperatuur, ideaal om in te 

werken wanneer uw bureau zich 

bijvoorbeeld onder het dak bevindt. 

Een goede weerkaatsing van de 

zonnewarmte, bestand tegen 

weer en wind en vuilafstotend zijn 

sleutelwoorden die dit toebehoren 

perfect omschrijven

Het manueel buitenrolgordijn 
“Screen“
Een goede bescherming tegen 

de zonnestralen is uiterst belan-

grijk tijdens de zomermaanden, 

en nodig om uw levenskwaliteit 

te behouden. Het buitenrolgordijn 

“Screen” reflecteert 85% van de 

zonnewarmte, dankzij een stof uit 

glasvezel met een laag kunststof. 

Het dakvenster behoudt zijn 

volledige functionaliteit, zelfs 

wanneer de “Screen” volledig 

afgerold is. Om u optimaal te 

beschermen tegen de zon, raden 

wij u aan om een combinatie van 

buitenrolgordijnen en verduiste-

ringsgordijn binnen te gebruiken.  

Op die manier vermindert u de 

opwarming door de zon en houdt u 

het ongewenste licht buiten. 

Beschrijving manueel buitenrolgordijn

De buitentoebehoren vindt u terug op pagina 14 en 15 van de prijslijst 2009
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Toebehoren
Binnenzonnewering

Roto toebehoren

Wanneer men voor een dakvenster 

kiest, denkt men eerst aan de 

praktische aspecten – ruime en 

goed verlichte ruimtes, functionele 

en technische eigenschappen. 

Daarom wordt het dakvenster 

vaak van al het schrijnwerk in uw 

woning het meest blootgesteld 

aan zogenaamde aanvallen van 

buitenaf (warmte, regen, vorst, …). 

Paradoxaal genoeg is ze vaak 

het minst beschermd. Daarom 

kan enkel een goede keuze van 

binnen- en buitentoebehoren uw 

dakvenster aanpassen aan uw 

behoeftes.

Bescherming tegen de warmte, 
de koude en het geluid van de 
regen

Teneinde een maximale 

bescherming tegen de warmte te 

bekomen, moet de zonnestraling 

gereflecteerd worden alvorens 

deze de beglazing raakt. Daarom 

kiest u best eerst voor de 

buitentoebehoren. Het elektrisch 

buitenrolluik beantwoordt aan 

de hoogste kwaliteitseisen. De 

elektrische buitenrolgordijnen zijn 

eveneens uiterst efficiënt tegen 

opwarming van buitenaf, zonder 

dat de kamer verduisterd wordt. 

Een perfect samenspel

Een gecontroleerde lichtinval, 

regeling van de kamertemperatuur 

en een geoptimaliseerd uitzicht. 

De binnenrolgordijnen geven u de 

mogelijkheid om uw kamer tot in 

het kleinste detail aan te passen 

aan uw wensen. Bij Roto heeft u 

de keuze tussen tal van mogelijke 

technieken en modellen: verduiste-

ringsgordijnen, jaloezieën, manuele 

of elektrische vouwgordijnen.

Voordelen :

Praktische toebehoren afgesteld 

op uw dakvensters 

Geef extra cachet aan uw kamers 

onder het dak

Regeling van de lichtinval

Geef een persoonlijke toets aan 

uw interieur dankzij een uitgebreid 

palet aan kleuren en motieven

Efficiënte bescherming tegen 

warmte en koude (buitenrolluik) 

Eenvoudige en snelle plaatsing van 

binnenuit

Het dakvenster behoudt zijn 

volledige functionaliteit
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    * grijs. 
  ** aluminiumkleur. 
*** geperforeerd aluminium 
(niet beschikbaar voor de elektrische versie). 

De kleurstalen zijn slechts een gedigitaliseerde 
reproductie van het originele materiaal, 
waardoor kleurverschillen kunnen optreden. 
Kleuren zijn niet contractueel bindend. 

Zonnewering en decoratieToebehoren

Jaloezie
Licht naar wens

Zien zonder gezien te worden
De jaloezie, die binnen gemonteerd 

is, biedt meer dan gewoon 

bescherming tegen te intens licht. 

Haar lamellen zijn oriënteerbaar en 

kunnen zo de zonnestralen sturen. 

De zonnestralen worden afgeleid 

volgens de stand van de lamellen, 

zonder de kamer te verduisteren, 

wat voor een bijzonder aangename 

sfeer zorgt.

Bediening naar keuze. Bij de 

versie met handbediening kan de 

positie van de lamellen geregeld 

worden via een draaiknop op de 

behuizing van de jaloezie. Een 

bedieningsstok laat toe om de 

jaloezie naar keuze naar boven of 

naar beneden te zetten. Voor de 

gemotoriseerde jaloezie gebeurt 

de bediening via een elektrisch 

toebehoren dat apart moet besteld 

worden. De enige voorwaarde 

waaraan moet worden voldaan is 

dat de helling van het dak minstens 

25° (46%) bedraagt. 

Een jaloezie voor alle plaatsen 
van de woning. Het design en 

de ronde lijnen van de profielen 

(beschikbaar in witgelakt of 

natuurkleurig aluminium) vormen 

een harmonieus geheel. De ruime 

keuze aan kleuren zorgt voor de 

decoratieve toets. De lamellen 

B-575

B-632

B-583

B-467A-620A-609

B-840

B-665

B-703***

B-571

B-619

B-476

B-581

B-678

B-700**

B-645

B-611*

Standaard effen

Kleuren jaloezieën

Effen : overige mogelijkheden Effen : overige mogelijkheden

B-467 B-703, geperforeerd aluminium B-678, natuurkleurige aluminium 
geleiders

B-678, wit gelakte aluminiumprofielen

Elektrische jaloezie
Een minimale dakhelling van 25° 

is vereist om een goede wer-

king van de elektrische jaloezie 

te kunnen garanderen. Voor een 

optimaal comfort kan deze jaloezie 

bijvoorbeeld bediend worden met 

een afstandsbediening die apart 

bijbesteld kan worden (in combi-

natie met een radio-ontvanger en 

transformator 24V).

van gelakt aluminium passen 

zich wonderwel aan aan vochtige 

omgevingen zoals de badkamer en 

de keuken.

B-800

Jaloezieën vindt u op pagina 17 van de prijslijst 2009
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Zonnewering en decoratieToebehoren

Vouwgordijn
Praktisch en esthetisch

Talrijke gebruiksmogelijkheden
Zonnewerend, verduisterend, 

decoratief... De keuze aan vouw-

gordijnen is zeer uitgebreid en zal 

zo steeds aan uw verwachtingen 

beantwoorden. Een Duo-versie 

met dubbele stof behoort ook tot 

de mogelijkheden. De rolgordijnen 

kunnen handmatig geregeld 

worden of via een elektrische 

besturing, voor een groter comfort.

Praktisch en esthetisch
De rolgordijnen van Roto zijn 

beschikbaar in verschillende 

stofkwaliteiten, kleuren en motie-

ven. Twee soorten stof bieden een 

volledige of gedeeltelijke verduiste-

ring van het licht. De rolgordijnen 

worden in positie gehouden en 

bestuurd door zijdelingse geleiders 

in natuurkleurig of witgelakt 

aluminium. Dit om de doorgang 

van het licht ter hoogte van het 

aluminium profiel te beperken. Het 

Roto-design en de rondingen van 

de profielen vormen een harmo-

nieus en esthetisch geheel. 

Vouwgordijn Duo
De Duo-versie combineert twee 

vouwgordijnen van uw keuze in 

één behuizing. Om, bijvoorbeeld, 

een kamer te verduisteren, raden 

we u een verduisteringsgordijn 

aan. Een tweede rolgordijn kan dan 

het zonlicht filteren en voor een 

warme sfeer zorgen.

D-144 D-145

D-143

B-121B-120 D-141

D-142

D-140

F-164 F-165

F-163

F-161

F-162

F-160

De “effen” uitvoeringen 
met parelglans achterzijde

Kleuren vouwgordijnen

“Bedrukte” uitvoeringen 
met parelglans achterzijde

“Bedrukte” uitvoeringen
met verduisterings stof

Vouwgordijn Duo F-160, wit gelakte aluminiumprofielen F-160, natuurkleurige aluminium 
geleiders

B-125

Uitvergroting van de achterzijde 
van het gordijn

B-124 B-125

B-123

B-126

B-122

Parelmoer
Het stof aan de achterzijde van de referen-
ties B en D heeft een parelmoer behande-
ling ondergaan die licht doorlaat. Het doel 
is het weerkaatsen van de zonnestralen. 
Deze uitvoering stelt u in staat om uw 
rolgordijnen te onderhouden door middel 
van een vochtige doek (onderhoudspro-
ducten van het alkaline type) tegen vuil dat 
veroorzaakt wordt door insecten en om ze 
te beschermen tegen condensatie.

De kleurstalen zijn slechts een gedigitaliseerde reproductie van het originele materiaal, waardoor kleurverschillen kunnen optreden. 
Kleuren zijn niet contractueel bindend. De vouwgordijnen vindt u terug op pagina 18 van de prijslijst 2009
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C-244

C-247

C-245

C-248

C-243

C-246

B-224

B-227

B-225

B-228

B-223

B-226

C-241

C-242

C-240B-221

B-222

B-220

C-250 C-251

C-249

B-230 B-231

B-229

A-204

A-207

A-205

A-209

A-203

A-206

A-201

A-202

A-200

A-211 A-212

A-210

Filtrerend “effen” 

Kleuren binnenrolgordijnen
De “effen” uitvoeringen

met parelglans achterzijdeFiltrerend “bedrukt”

Zonnewering en decoratieToebehoren

Binnenrolgordijn
Eenvoudig en efficiënt

Binnenrolgordijnen „Exclusief“

Doeltreffend en oogstrelend. Het 

rolgordijn uit het gamma “Exclu-

sief” heeft heel wat talenten. Het 

stof is lichtdoorlatend maar biedt 

toch bescherming tegen te fel licht 

en tegen indiscrete blikken, terwijl 

het decoratieve aspect nooit uit het 

oog wordt verloren.

Het rolgordijn wordt van binnenuit 

op het dakvenster gemonteerd en 

een geleidingsstang zorgt ervoor 

dat u het naar wens kan verschui-

ven. Bij niet-gebruik verdwijnt het 

rolgordijn uit het zicht. De rol is 

voorgemonteerd in een cassette, 

wat de installatie aanzienlijk 

vereenvoudigt.

C-245C-249

Uitvergroting van de achterzijde 
van het gordijn

Parelmoer
Het stof aan de achterzijde van de referen-
ties B heeft een parelmoer behandeling 
ondergaan die licht doorlaat. Het doel is 
het weerkaatsen van de zonnestralen. Deze 
uitvoering stelt u in staat om uw rolgordi-
jnen te onderhouden door middel van een 
vochtige doek (onderhoudsproducten van 
het alkaline type) tegen vuil dat veroor-
zaakt wordt door insecten en om ze te 
beschermen tegen condensatie.

Filtrerend “bedrukt”

De “effen” uitvoeringen

met parelglans achterzijde Filtrerend “effen”

De binnenrolgordijnen vindt u op pagina 19 van de prijslijst 2009
De kleurstalen zijn slechts een gedigitaliseerde reproductie van het originele materiaal, waardoor kleurverschillen kunnen optreden. 
Kleuren zijn niet contractueel bindend. 
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Zonnewering en decoratieToebehoren

Verduisteringsgordijn
Ideaal voor de slaapkamer

Een ideale verduistering voor
elk moment
Er zijn gelegenheden te over 

om een kamer te verduisteren : 

een film kijken op een zomerse 

avond, maar ook voor een 

verkwikkende rust overdag. Het 

verduisteringsgordijn van Roto is 

het ideale toebehoren voor een 

dakvenster. Het licht krijgt geen 

kans om binnen te dringen. Naast 

een binnenrolgordijn raden wij 

u een combinatie aan met een 

buitenrolluik om zoveel mogelijk 

warmte buiten te houden.

Motieven voor verduisterings-
gordijnen
Een persoonlijke keuze
Voor de toebehoren van een interi-

eur speelt de keuze van het motief 

een doorslaggevende rol. Kleuren 

maken deel uit van de elementen 

die uw interieur verfraaien en zij 

D-264 D-265

D-263

D-266

D-261

D-262

D-260

De binnentoebehoren zoals de verduisteringsgordijnen kunnen enkel gebruikt worden als 
zonnebescherming in de zomer, wanneer ze gecombineerd worden met een buitentoebeho-
ren (buitenrolluik, « screen » buitenrolgordijn, …). 

Effen

Kleuren verduisteringsgordijnen

Bedrukt

D-267

D-268

E-284 E-285

E-283

E-286

E-281

E-282

E-280

voegen er een persoonlijke noot 

aan toe. Roto biedt u een brede 

waaier aan kleuren. Zo zal u met 

plezier de kleuren kunnen laten 

overeenstemmen met de inrichting 

van uw interieur. Deze rolgordijnen 

zijn beschikbaar met geleiders naar 

keuze in onbeschilderd aluminium 

of in witgelakt aluminium. 

Eveneens in elektrische versie 

beschikbaar voor een maximum 

aan comfort.

Effen

Insectenhor

E-264

Te bestellen breedte

3 cm 3 cm
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Insectenhor voor uitzetvenster

Zonder opnemen van exacte 
maten*
De plaatsing gebeurt direct in de 

binnenafwerking, tegen het vaste 

kader van het dakvenster.

Voordelen :

Bescherming tegen insecten 

wanneer het dakvenster geopend is

Niet nodig om exacte maten op te 

nemen voor uitzetvensters

Eenvoudige plaatsing direct tegen 

het vaste kader

Makkelijke demontage en 

onderhoud

Handgreep van het dakvenster 

makkelijk bereikbaar

Zijdelingse geleiders in natuur-

kleurig of witgelakt aluminium

Insectenhor voor alle andere types dakvensters

Met gedetailleerde opgave van de 
exacte maten
Het nemen van de maten dient te gebeuren 

wanneer het dakvenster geopend is. Voor 

het meten van de hoogte, dient een afstand 

van 2 cm gerespecteerd te worden tussen 

de zijgeleider en de vleugel. Vervolgens 

meet u de breedte, te beginnen vanaf 

de binnenafwerking van de vaste kader. 

De plaatsing gebeurt steeds binnen de 

binnenafwerking. De rondom lopende 

afdichtingen hebben een tolerantie van 

0,5 cm voor eventuele aanpassingen.

Manueel buitenrolluik 
Rototherm

* In de volgende gevallen is een gedetailleerd matenplan noodzakelijk 

De ZRI (insectenhor) moet 
meer naar binnen geplaatst 
worden zodat de bedienings-
stok van het rolluik bevestigd 
kan worden. 

De ZRI (insectenhor) moet 
op maat besteld worden in 
functie van de dikte van de 
binnenafwerking.

Afdichtingsprofiel

Met een opbouwmotor op het 
onderste gedeelte moet de 
insectenhor meer naar binnen 
geplaatst worden. 

Met opbouwmotor

Een gedetailleerd matenplan 
is noodzakelijk wanneer een 
bijkomende of overstekende 
binnenafwerking geplaatst is. 

Binnenafwerking

De kleurstalen zijn slechts een gedigitaliseerde reproductie van het originele materiaal, 
waardoor kleurverschillen kunnen optreden. Kleuren zijn niet contractueel bindend. 

De verduisteringsgordijnen vindt u op pagina 16 van de prijslijst 2009

E-289

E-290

E-292

E-291

E-293
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MotorisatieToebehoren

Domotica

Extra toebehoren
Voor de motorisatie van uw 

dakvenster heeft Roto tal van 

oplossingen in huis in het gamma 

motoren en toebehoren, dit in 

laagspanning (24V-versie) of 

230V-versie, voor het gebruik van 

netspanning. De motor wordt 

verborgen onder de afdekkap*, 

zodat er een visueel perfect 

esthetisch beeld ontstaat. Bij 

een overbelasting zorgt een 

beveiligingselement ervoor dat het 

venster in alle veiligheid gesloten 

kan worden.

Domotica

Voordelen :

Maximaal gebruikscomfort

De ideale oplossing voor moeilijk 

bereikbare vensters

Onzichtbare plaatsing van de 

motor*

Motoren beschikbaar in 24V 

en 230 V

Verhoogd comfort
Vooral op het vlak van gecom-

bineerde vensters zetten de 

elektrische bedieningssystemen 

absoluut de toon. Voor moeilijk 

bereikbare vensters is dit zelfs het 

enige alternatief.

Er is ook een nieuwe tendens naar 

verhoogd comfort. Bijna alle gara-

gepoorten worden automatisch 

bediend. We verwachten hetzelfde 

voor de deuren van onze wagen. 

Waarom dit comfort dan niet 

aanwenden op de plaatsen die in 

het teken staan van ons welzijn en 

ontspanning ?

Voor Roto is uw comfort onze 

prioriteit. Daarom bieden wij een 

uitgebreide reeks elektrische 

toebehoren voor uw dakvensters.

Kleine pareltjes 
Onze domoticasystemen kunnen 

gebruikt worden voor elektrisch 

bediende rolluiken, rolgordijnen 

of dakvensters en zorgen voor 

een groter gebruiksgemak. Onze 

intelligente afstandsbedieningen 

beantwoorden aan al uw noden 

en stellen u in staat om tot vier 

uitrustingsgroepen aan te sturen. 

Zo bedient u rolluiken, jaloezieën 

of vouwgordijnen en dakvensters 

ofwel gelijktijdig, ofwel afzon-

derlijk. Bij de toebehoren legden 

we de nadruk op de veiligheid en 

bieden we u sensoren en program-

meereenheden aan.

Een brede waaier aan keuzes 
Een installatiekit voor afstands-

bediening is beschikbaar in 

24V en 230V. De kit bestaat 

uit een muurconsole, een 

programmeereenheid en een 

radio-ontvanger. De program-

meereenheid biedt een “nacht”- en 

een “vakantie”-functie aan. De 

radio-ontvanger met groot bereik 

kan geconfigureerd worden tot 16 

uitzendkanalen. De besturings-

eenheden zijn compatibel met de 

gangbare inbouwschakelkasten. 

Om het gebruik van een besturing 

met meerdere functies te verge-

makkelijken is een elektrische kast 

noodzakelijk.

Voordelen :

Maximaal gebruikscomfort dankzij 

radiosturing

Complexe programmeermogelijk-

heden (multifunctioneel)

Ventilatie op verzoek door een 

eenvoudige druk op een toets

Programmeerbare controle over de 

woonsituatie

Beveiliging van de woning bij 

afwezigheid dankzij de functie 

“vakantie” van de program-

meereenheid

Domotica vindt u op pagina 20 tot 22 in de prijslijst 2009

* Standaard bij RotoTronic dakvensters, optioneel bij standaard dakvensters. de standaard motor wordt opgebouwd onderaan het 
dakvenster.
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Toebehoren
Binnenafwerking

Een perfecte afwerking

Een hoogkwalitatief, uiterst prak-

tisch en esthetisch verantwoord 

concept. Trouw aan de kwaliteit 

van alle Roto-producten vormt 

de binnenafwerking de perfecte 

afwerking voor uw dakvensters. 

De afwerkingspanelen bestaan 

uit eenvoudig te onderhouden 

kunststof. Vanaf nu zijn lelijke 

condensatiestrepen voltooid 

verleden tijd. Het paneel aan de 

bovenzijde is zeer flexibel en volgt 

perfect de helling van het dak. 

Op die manier kunnen de panelen 

horizontaal aangepast worden in 

het bovenste gedeelte en verticaal 

onderaan. Het aanbrengen van de 

binnenafwerking is zeer gemakke-

lijk en verloopt identiek voor alle 

reeksen vensters, met inbegrip van 

de speciale installaties.

Gemakkelijke plaatsing

Meten, in de lengte snijden, 

plaatsen. Net als bij een construc-

tiespel wordt het kader eerst 

geassembleerd. Vervolgens wordt 

het aan het venster gemonteerd 

met clips, zonder schroeven of 

nagels. Hoekverbanden zorgen 

voor een perfecte onderlinge 

aansluiting tussen de elementen en 

verbergen de snijfouten. Dankzij de 

verbindingskit voor de venstercom-

binaties bent u er zeker van dat u 

de oplossing vindt die op maat van 

uw noden is gesneden. 

Speciale bekledingen

Bij aan elkaar gekoppelde verbin-

dingen moet het opmeten heel 

nauwkeurig gebeuren.

Deze constructies op maat zijn 

uitgevoerd in kunststof en worden 

integraal aangebracht over de 

totale breedte van de gekoppelde 

vensters.

Voordelen :

Optisch perfect

Gemakkelijke plaatsing

Oplossingen op maat

In gemakkelijk te onderhouden 

kunststof

Modulair opgebouwd 

assemblagesysteem

De binnenafwerkingen vindt u terug op pagina 23 van de prijslijst 2009
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BeglazingenHulp bij de bestelling

Tot welke serie behoort uw dakvenster ?

Teneinde te kunnen genieten van 

alle voordelen van de buitenrolluiken 

en binnen- en buitenrolgordijnen 

voor Roto dakvensters, is het 

noodzakelijk dat u de correcte 

toebehoren bestelt. 

Dit is slechts mogelijk wanneer 

u ons het serienummer van het 

dakvenster bezorgt, dat zich op het 

identificatieplaatje van uw dak-

venster bevindt. Vervolgens dient 

u ons te vertellen of uw dakvenster 

in hout of kunststof is uitgevoerd, 

evenals de gewenste kleur voor uw 

nieuwe toebehoren. Omwille van 

technische redenen is het moge-

lijk dat er kleine kleurverschillen 

optreden.

320 AT  9/11  A  0397 J

84 H/K 43, 73 H/K 6x H/K 320, 520 H WDA3K PVC

847 AT  9/11  A  0397 J 647 AT  9/11  A  0397 J

Overzicht van beschikbare toebehoren

Toebehoren Dakvenster Renovatie-
dakvenster

Dakvenster Standaard 
renovatie-
dakvenster

Dakvenster Dakvenster Dakvenster Dakvenster

84 H Hout

84 K Kunststof 84 K MR

73 H Hout

73 K Kunststof 73 K SR RotoTronic 6x 43

320

520

Zonnewering buiten

Buitenrolluik E/EF/SF

Elektrisch buitenrolgordijn E/EF/SF

Manueel buitenrolgordijn « Screen »

Zonnewering binnen

Manuele jaloezie

Elektrische jaloezie

Manueel vouwgordijn

Duo vouwgordijn

Elektrisch vouwgordijn

Binnenrolgordijn

Manueel verduisteringsgordijn

Elektrisch verduisteringsgordijn

Insectenhor

Beglazing 9T (beglazing beschikbaar voor dakvensters van de Serie 84 H/K, 73 H/K, 43 H/K)

Verbeterde isolatie
Dikte van de beglazing : 24 mm (4/16/4)
Buiten : 4 mm float beglazing met lage doorlaatbaarheid
Spouw : Argon
Binnen : 4 mm float
Doorlaatbaarheid E = 0,04

Zonnetoetredingsfactor g : 59 %
Lichtdoorlaatbaarheid 80 %
UV-doorlaatbaarheid 27 %

Beglazing 8 (beglazing beschikbaar voor dakvensters van de Serie 84 H/K, 73 H/K, WFA H/K)

Veiligheid, isolatie en zonnewerend
Dikte van de beglazing : Serie 73 : 24 mm (4/14/6), 
Serie 84 : 26 mm (4/16/6)
Buiten : 4 mm gehard glas met lage doorlaatheid en zonnewerend
Spouw : Argon (14 mm Serie 73, 16 mm Serie 84)
Binnen : 6 mm gelaagd glas
Doorlaatbaarheid E = 0,02

Zonnetoetredingsfactor g : 44 %
Lichtdoorlaatbaarheid 71 %
UV-doorlaatbaarheid 13 %

Beglazing 6S (beglazing beschikbaar voor dakvensters van de Serie 84 H/K)

Veiligheid, isolatie en geluidswerend
Dikte van de beglazing : 28 mm (8/14/6)
Buiten : 8 mm gelaagd glas met lage doorlaatbaarheid
Spouw : Argon
Binnen : 6 mm gelaagd glas
Doorlaatbaarheid E = 0,04

Zonnetoetredingsfactor g : 51 %
Lichtdoorlaatbaarheid 77 %
UV-doorlaatbaarheid 0 %
Geluidsisolatie : 42 dB

Beglazing 9N (beglazing beschikbaar voor dakvensters van de Serie 84 H/K)

Veiligheid en superisolerend
Dikte van de beglazing : 28 mm (4/8/4/8/4)
Buiten : 4 mm gehard glas met pyrolysebehandeling
Spouw : 8 mm Kryptongas x 2
Binnen : 4 mm gehard glas met lage doorlaatbaarheid x 2
Doorlaatbaarheid E = 0,04

Zonnetoetredingsfactor g : 38 %
Lichtdoorlaatbaarheid 64 %
UV-doorlaatbaarheid 3 %

Beglazing 5 (beglazing beschikbaar voor dakvensters RotoTronic, Renovatie 84 MR, Renovatie 73 SR, WDA 315)

Veiligheid en thermische isolatie
Dikte van de beglazing : 24 mm (4/16/4)
Buiten : 4 mm gehard glas
Spouw : 16 mm Argon
Binnen : 4 mm float beglazing met lage doorlaatbaarheid
Doorlaatbaarheid E = 0,04

Zonnetoetredingsfactor g : 64 %
Lichtdoorlaatbaarheid 80 %
UV-doorlaatbaarheid 27 %

Beglazing 0 (beglazing beschikbaar voor dakuitgang)

Thermische isolatie
Dikte van de beglazing : 15 mm (3/9/3)
Buiten : 3 mm float
Spouw :  Lucht
Binnen : 3 mm float

De beschikbare beglazingen
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