Roto Sunroof 
Yaþamýn güneþli yüzü.
Solar termal enerji, fotovoltaik enerji ve çatý pencerelerinin
mükemmel entegrasyonu.

Roto Sunroof:

Koruyucu Çatýdan, Faydalý Çatýya

Roto Sunroof. Ekolojik. Ekonomik. Etkileyici.
Ýklim hýzla deðiþiyor.

Ýklim deðiþiminin ulaþtýðý hýz bize
enerjiden faydalanmanýn yeni
yollarýnýn ne kadar acil olmasý
gerektiðini gösteriyor. Tek bir ev
dahi bu konuda etkili olabilir.
Güneþten yana karar vermek iklim
deðiþimine karþý duruþa aktif bir
katýlýmdýr.
Bunun dýþýnda, güneþ, sizi devamlý
yükselen enerji fiyatlarýndan baðýmsýz
kýlar. Fakat ne yazýk ki bir çok solar
sistem, evlerin çatýlarýnda estetik
mimariden uzak bir görüntü
oluþturmaktadýr.

Roto Sunroof ile estetiði
yakalayýn.
Roto Sunroof, yýllarýn solar uzmaný
Rotonun yüksek teknik yeterliðiyle
yenilikçi çatý içi entegrasyon
çözümünün þýklýðýný birleþtirir. Artýk
sýcak su eldesi, ýsýnma ve elektrik
üretiminde tek baþýna ya da
kombine þekilde çatýnýzda
fantezinin sýnýrý yok.
Roto çatý pencereleri de mükemmel
bir þekilde bu modüler sisteme
entegre edilebilir. Roto Sunroof ile
hem büyüleyici bir çatýnýz olsun
hem de para kazanýn.
Yaþamak duygudur.
Tasarruf etmek ise mantýk.
Roto Sunroof her ikisini de
birleþtiriyor. Örneðin çekici bir tüm
çatý kaplamasý olarak : 20 yýl sonra
çatýnýzdaki enerji üretimi sayesinde
önemli bir finansal getiri saðlamýþ
olursunuz. Standart kiremitli bir çatý
ise bu süre sonunda eskimiþ ve
deðiþime ihtiyaç duyar halde
olacaktýr.

Avantajlarýnýz
Üstün kalite: Made in Germany
Solar termal enerji, fotovoltaik
enerji ve çatý pencerelerinin
mükemmel entegrasyonu
Komple çatý çözümüne kadar
esnek uygulama alanlarý
Yeni binalar ve renovasyon için
uygun
Aktif çevre koruma 
ekolojik, masraf bilinçli inþa
Kesin ve baðýmsýz enerji
Eþsiz dizayn 
büyüleyici görünüþ
Yenilikçi kolektör teknolojisi
sayesinde
yüksek enerji kazancý
Kazançlý yatýrým
Basit montaj

Roto Sunroof. Kýsmi Çatý Çözümü.
Kozumuz Uyarlanabilirlik.

Roto Sunroof size, hayallerinize
ve enerji ihtiyacýnýza göre,
baðýmsýz þekilde birbiriyle
kombine edebileceðiniz, iþlevsel
elemanlardan oluþan bir sistem
sunuyor.
Her kýsmi çatý çözümünde kusursuz
bir görüntü oluþur. Bu görüntüyü
çatýya kazandýran ise solar kolektör
ve modüllerin tek boydan oluþmalarý
ve görünüþleridir. Bunun dýþýnda
kolektörlerin ve modüllerin
superflat alçak üretim yüksekliði,
çatý alaný içine kusursuz bir
entegrasyon saðlar.
Seçim sizin.
Roto Sunroof size enerji ve ýþýk
kazanýmý için 3 iþlevsel eleman
sunar. SRK 10/20 solar kolektörü
sýcak su ihtiyacýnýzý karþýlar ve
ýsýnma desteði saðlar. Elektrik
üretimi için ise SRP 10/20 solar
modülü mevcuttur. Projenizde çatý
pencereleri de planlanmýþsa,

Rotonun dizaynda ve büyüklükte
sisteme kusursuz uyum saðlayan
çok kullanýlýr ürün serileri
kullanýlabilir. Tüm elemanlar
Rotonun kendini kanýtlamýþ çatý
penceresi montaj tekniðine sahiptir.
Montaj ve deðiþtirme bundan
dolayý basit ve masrafsýzdýr. Kolay
çýkarýlabilen ve geri dönüþümlü
gölgelikler tüm baðlantýlara hýzlý ve
basit bir eriþim saðlar.
Roto hizmet paketi.
Termik sistem :

Çok tedarikçi, çok problem
anlamýna gelebilir. Rotoda ise
çatýnýzýn projelendirilmesinde
sadece Rotonun uzman takýmý ile
iliþkiniz olur. Bu da
projelendirmeden iþletmeye
almaya, Adan Zye kolay iletiþim
ve hýzlý iþ bitirme demektir. Çünkü
Roto size komple çözümü tek
elden sunuyor. Kollektörler, solar
modüller, çatý pencereleri,
otomasyon ve depolama sistemi
dahil.

A Kollektör
B Otomasyon
C Depo
D Doðal gaz  Fuel oil kazaný
E Kullanýcýlar

Fotovoltaik sistem :
A Solar modül
B Ýnvertör
C Enerji üretim sayacý,
D Enerji tüketim sayacý,
E elektrikli cihazlar
F Þebeke
Solar sistem (Brüt montaj alaný 4,24m²)
Müstakil ev solar sýcak su eldesi

5,9kWlýk fotovoltaik
sistemle kombine
edilmiþ sýcak su eldesi
ve ýsýnma desteði
amaçlý termik sistem

Enerji çatýsý Sunroof. Tüm Çatý Çözümü.
Size özel çözüm sunan solar teknolojisi.

Yaratýcý beyinler Roto Sunroof
gibi akýllý bir modüler sistem
dizayn ederlerse ne olur?
Yeni bir vizyon oluþur  Estetik
bir enerji çatýsý
Yüksek güçlü kolektörler, yaratýcý
fotovoltaik modüller ve modern çatý
pencereleri. Hespi iþlevsel bir
bütündür. Isý, elektrik ve ýþýðýn
kuvvetli, ekonomik ve çekici
birleþimi.

Roto Sunroof ile tüm çatý çözümleri
2007 sonbaharýndan itibaren
markettedir. Roto Sunroof çeþitli
kýsmi çatý kaplamalarýnýn
avantajlarýný birleþtirip, bunun da
ötesine geçiyor. Yapýnýzýn ekolojik
ve bilinçli finansmaný için Roto
Sunroof yol gösterici bir üründür.

Enerji çatýsý hem yeni yapýlar için hem
de eski yapýlarýn renovasyonu için
uygundur. Arkasý doðal soðutmalý
fotovoltaik modüller sayesinde,
standart çatý üzeri montajlý fotovoltaik
sistemlerle karþýlaþtýrýlabilir enerji
üretimi saðlanýr  ilaveten çok daha
estetik bir görünüm saðlanýr.

Enerji çatýsý, Roto Sunroofun
ulaþtýðý en yüksek geliþme
basamaðý.

Uzun vadede Sunroof sadece
giderlerinizi azaltmaz, onunla
geleceðe kazançlý bir yatýrým yapmýþ
olursunuz. Kendinizi fosil enerjilerin
güvensizliðinden ve pahalýlýðýndan
baðýmsýz kýlýn, yüzünüzü güneþe
dönün. Bize danýþabilirsiniz.

Enerji çatýsý, alýþýlagelmiþ kiremitli
çatýnýn saðlayabildiði tek iþlev olan
çatý korumasýnýn yerine geçip,
çatýnýzý görüntüsüyle iddalý, çok
iþlevli bir aktif çatýya dönüþtürür.
Özellikle modüllerin aralarýndaki
ince eteklikler tüm alanýn son
derece homojen bir etki vermesini
saðlar. Bu alanýn içinde kalan baca,
havalandýrma çýkýþý, mahya, kenar,
pencere tepeliði gibi detaylar da
mükemmel bir entegrasyon sunar.

Roto Sunroof: Koruyucu çatýdan aktif çatýya.
En iyi biçimde dizayn, yüksek kaliteli ve uzun ömürlü imalat.

Kiþisel güneþ sisteminiz.

Çatýdan gelen enerjiniz için paket çözümler.

Bir solartermik sistem
kolektörlerden, kontrol birimi ve
boylerden oluþur. Güneþ enerjisi
kolektörler yardýmýyla toplanýr,
ýsý taþýyýcý sývýya (solar sývýsý)
aktarýlýr ve bir pompa yardýmýyla
boylere gönderilir. Bu þekilde
depolanan ýsý, sonraki kullanýmlar
için hazýr tutulur.

Kiþisel enerji ihtiyacýnýza uygun olarak,
Roto sistem paketi sunuyor :

Sunroof sistem paketleri için
geçerlidir :

PREMÝUM sistem paketi

Roto tüm paketi tek elden sunuyor.
Çatýda yüksek enerji saðlayan
yenilikçi ince kolektörler kullanýlýr.

Kollektör soðutma fonksiyonu gibi ek
geliþmiþ özellikleri olan solar kontrolör

Biz, uzun yýllara dayanan solar sistem
ve çatý pencereleri ile kombine edilmiþ
çatý çözümü montajlarýndan gelen
tecrubemizle, en yüksek kaliteye
ulaþmak için çalýþýyoruz. Roto Sunroofu
sadece eðitilmiþ bayilerimizden temin
edebilirsiniz. Solar sistem uzmanlarýmýz
sizi, adresinizde ya da Bad
Mergentheim daki fabrikamýzda
bilgilendirebilirler. Bu made in
Germany* kalitesidir.

Yaþam alýþkanlýklarýnýza ve enerji
ihtiyacýnýza göre tam dizayn edilmiþ
sistem paketinizi seçin.
Sýcak su eldesi

profesyonel düzeyde güç, dizayn ve
uzun ömür göz önünde tutularak
yüksek enerji talepleri için inþa edilmiþ
solartermik sistemdir.

Entegre edilmiþ havalandýrmasý,
termometreli gidiþ - geliþ hattý, þýk
dizaynlý solar istasyon
Yüksek yalýtýmý sayesinde enerji kaybý
azaltýlmýþ 750 ve 1000 litrelik boyler

Sýcak su eldesi ve ýsýnma desteði

Okul binasý (Uchtelfangen/Almanya) : 30kW fotovoltaik sistem)
* Ürünlerin %85ten fazlasý

Sýcak su eldesi.

PREMÝUM sistem paketleri.

Baþlangýç ya da
profesyonel, Rotonun
herkese uygun bir paket
çözümü vardýr.
PREMÝUM sistem paketi,
sýcak su eldesi
%70e varan solar karþýlama
oraný
Kontrol biriminde, pompa
modülasyonu ve iþletme
durumu göstergesi basit
okunuþu gibi ek fonksiyonlar
Gümüþ folyo dýþ mantolu þýk
dizayn
Entegre edilmiþ
havalandýrmasý, termometreli
gidiþ - geliþ hattý, þýk dizaynlý
solar istasyon

PREMÝUM sistem paketi.
Sýcak su eldesi amaçlý solartermik sistem prensip þemasý.

*Optimum eðim açýlý ve tam güney yönlü kolektör alaný

Sýcak su eldesi ve ýsýnmaya destek
PREMÝUM sistem paketleri

PREMÝUM sistem paketi, sýcak su
ve ýsýnma
Yenilikçi, katmanlý boyler teknolojisi
sayesinde yüksek verim
Gümüþ folyo dýþ mantolu þýk dizayn
Entegre edilmiþ havalandýrmasý,
termometreli gidiþ - geliþ hattý, þýk
dizaynlý solar istasyon
Havuz ýsýtmasý ve eksta boyler
eklenebilir.

PREMÝUM sistem paketi.
Sýcak su eldesi ve ýsýnmaya destek amaçlý solartermik sistem prensip þemasý.

* Optimum eðim açýlý ve tam güney yönlü kolektör alaný, yerden ýsýtma, yüksek yalýtým

Elektrik üretimi

Fotovoltaik  Modül SRP 10/20.

Roto, elektrik üretiminde de uzun
ömür, yüksek kalite ve yüksek
enerji kazanýmýný birleþtiriyor.
Fotovoltaik  Modül SRP 10/20
Alman üreticilerin hücre ve þebeke
invertörleriyle donatýlmýþ komple
fotovoltaik-sistem
Solar modül gücünün %80ine 25 yýl
garanti
Pazarýnýn lideri SMA þebeke
invertörleri
Jaklý, montaja hazýr ve halojen
maddeler içermeyen solar kablo
Solar güvenlik camý sayesinde
optimum güç, entegre solar modül
arka cephe soðutmasý
Süper ince üretim metodu
sayesinde çatý içine optimum
entegrasyon.

Sunroof fotovoltaik sistem baðlantý þemasý)

Müstakil ev, Hünstetten / Almanya.
9,45kW fotovoltaik sistem ve 2 Roto çatý penceresi)

Fotovoltaik Sistemler
Elektrik enerjisi üretimi amaçlý olarak ada ve þebekeye baðlý olmak üzere 2 tip fotovoltaik sistem vardýr.
Ada Sistemleri
Þebeke hattýnýn bulunmadýðý, devamlý ya da sezonluk elektrik enerjisi ihtiyacý olan yerlerde bu sistemler kullanýlýr.
Doðru projelendirme ve bilinçli tüketim sayesinde elektrik kesintisi problemi ortadan kalkar. Baþlýca ekipmanlarý,
solar modül, regülatör, batarya grubu ve invertördür. Gün boyunca solar modüller üzerine düþen güneþ ýþýðý,
modül uçlarýnda doðru akým elektrik enerjisi üretir. Bu enerji, regülatörler vasýtasýyla bataryalara depo edilerek
gündüz ya da gece saatlerinde kullanýma hazýr tutulur. Sisteme invertör ilave edilerek þebeke voltajý ile çalýþan
cihazlar beslenir.
Kullanýlacak ekipman sayýsýný minimumda tutmak için sistemin enerji saðlayacaðý elektrikli cihazlar A sýnýfý enerji
tüketimine sahip olmalýdýr. Kapalý havalar ve kötü hava þartlarý göz önüne alýnarak batarya grubu daha yüksek
kapasiteli seçilebilir (Otonomi süresi). Bu tip havalarda solar modüller, güçlerinin yaklaþýk %20si ile enerji
üretebilmektedir. Üretici firmalar, solar modüllerinin etiket gücünün %80ine 20 yýl garanti vermektedir. Solar
modüllerin ürettikleri enerji, modüllerin sýcaklýðý ile ters orantýlýdýr.
Mevcut teknoloji sayesinde 1kW anlýk güç veren solar modül alaný yaklaþýk 8m² dir. Türkiye þartlarýnda ise
optimum konumlandýrýlmýþ bu solar modül alaný, yýlýn en kýsa günlük güneþlenme süresinin olduðu Aralýk ayýnda,
bir günde:
A sýnýfý enerji tüketimli ev tipi bir buzdolabýný tüm gün ve bunun yanýnda
1 adet tasarruflu ampulü (23W elektrik, 120W aydýnlatma gücü)
1 adet 37 ekran TVyi
1 adet uydu alýcýsýný ve
1 adet diz üstü bilgisayarý günde 4er saat çalýþtýrabilecek toplam enerjiyi üretir.
Yýlýn en uzun güneþlenme süresi olan temmuz ayýnda ise üretilen bu enerji 2 kat artar. Maksimum güç noktasý
izleyicili (mppt) regülatörler kullanýlarak, üretilen enerji %30 civarýnda artýrýlabilir.
Projelendirme için
kWh (kilowattsaat) cinsinden günlük ortalama enerji ihtiyacý
Sistemin tüm yýl boyunca mý yoksa yýl içinde hangi sezonda (aylarda) çalýþacaðý
Sistemin kurulacaðý coðrafi konum (il ve ilçe)
(Mevcut ya da planlanan) çatý montaj alaný, çatý eðim açýsý ve çatý alanýnýn güney yönünden doðu ya
da batýya hangi açýyla saptýðý verilerine ihtiyaç vardýr.
Þebekeye Baðlý Sistemler
Ada tipi sistemlerde, üretilecek enerji miktarý arttýðýnda depolama ihtiyacý da artacaðýndan, bu durumda ekstra
depolama ekipmanýna ihtiyaç duymayan, þebekeyi bir anlamda batarya grubu olarak kullanan, þebekeye baðlý
sistemler öne çýkar. Solar modüllerin gün boyu ürettiði enerji, þebeke invertörleri vasýtasýyla ek bir elektrik sayacý
üzerinden þebekeye basýlýr. Fakat çalýþtýrýlacak cihazlara elektrik enerjisinin saðlanmasýný günün her saatinde
yine þebeke garanti eder. Bu yüzden þebeke elektriði kesildiðinde kullanýcýlar da enerjisiz kalýr.

Elektrik daðýtým þirketleri ya da devlet, þebekeye basýlan enerjinin kWhini belirli bir tarife üzerinden satýn
alýr. Bu þekilde, tüketilen elektriðin toplam fiyatýndan üretilen elektriðin toplam fiyatý çýkarýlarak elektrik
giderlerinde projelendirmeye göre, yýllýk bazda azaltýlma, tamamen sýfýrlanma ya da kâr etme durumlarý
ortaya çýkar. Kâr durumunda elektrik abonesi, meblaðýn kendisine direk ödenmesi ya da ödenecek meblað
karþýlýðý kadar ücretsiz þebeke elektriði kullanma seçenekleri arasýnda tercih yapar.

Þebekeye baðlý fotovoltaik
sistem ekipmanlarý
A Solar modüller,
B Þebeke invertörü,
C Üretim sayacý,
D Tüketim sayacý,
E Elektrikli cihazlar
F Þebeke hattý,
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Üstteki grafik, üretim tarifesinin tüketim tarifesine eþit olduðu
durumu göstermektedir.

Þebekeye baðlý sistemler 3 farklý bakýþ açýsýna göre tasarlanýrlar :
Mevcut çatý alanýna göre
Mevcut bütçeye göre ya da
Mevcut elektrik tüketimine göre
Türkiye de 2005 yýlýnda kabul edilen Yenilenebilir Enerji Kanununun (YEK) yönetmeliði henüz çýkmadýðý için
devlet ya da enerji daðýtým þirketleri, abone tarafýndan þebekeye basýlan enerjiyi satýn almamaktadýr. Bu durumda
projelendirmeler, elektrik giderlerinin azaltýlmasý yönünde yapýlýr. Þebeke invertörü, üretim sayacý olmaksýzýn
direk tüketim sayacýndan sonraya baðlanýr ve gündüzleri þebekeden daha az enerji çekilmesi saðlanýr.

Solartermik Sistemler
Sýcak Su Eldesi
Solartermik sistemlerin en yaygýn kullanýldýðý alan evlerdeki kullaným suyu ýsýtmasýdýr. Bu þekilde yýllýk bazda, sabit
günlük sýcak su ihtiyacýnýn büyük bir bölümü, yazýn ise tamamý güneþ enerjisinden karþýlanabilir. Sisteme doðal
gaz kombisi gibi konvansiyonel bir ýsý kaynaðý da eklenerek, uzun süren kötü hava þartlarýnda da kesintisiz sýcak
su konforu saðlanýr.
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Sistemin baþlýca elemanlarý solar kolektörler, solar su deposu (boyler) ve kontrol birimidir. Kollektörlerin içinden
dolaþtýrýlan solar sývý, güneþten gelen ýþýnlar tarafýndan ýsýtýlarak boylere gönderilir. Boyler çift devrelidir ve ýsýyý
uzun süre depo etmek için dýþ ortama karþý iyi þekilde izole edilmiþtir. Solar sývý, ýsýsýný, boylerin alt kýsmýndaki
1. devrede, tüm boyler hacmini dolduran soðuk kullaným suyuna aktarýr. Su, bu þekilde boylerde gece ve ya
gündüz saatlerinde kullanýlmak üzere depolanýr. Güneþin, kötü hava þartlarýndan dolayý gerekli su ýsýsýný
saðlayamadýðý durumlarda, su boylerin üst kýsmýnda bulunan ve konvansiyonel ýsý kaynaðýna baðlý 2. devre
tarafýndan ýsýtýlýr.
Türkiye þartlarýnda 4 kiþilik bir ailenin sýcak su ihtiyacýný karþýlamak için 4m² kolektör yüzey alaný yeterlidir. Solar
karþýlama oraný bu durumda yýllýk bazda kuzeyde % 70  75, güneyde ise % 80  85 civarýnda olur. Kollektör sayýsý
artýrýlarak, bu solar karþýlama oraný da artýrýlabilir, fakat maliyet ve solar karþýlama oraný arasýndaki optimumdan
uzaklaþýlýr.
Projelendirme için
Sistemin kurulacaðý il
Yapýda devamlý yaþayan kiþi sayýsý
(Mevcut ya da planlanan) çatý montaj alaný, çatý eðim açýsý ve çatý alanýnýn güney yönünden doðu ya da
batýya hangi açýyla saptýðý
Çatýdaki kollektörler ile bina içine konacak boyler arasýndaki yaklaþýk uzaklýk
Konvansiynel ýsý kaynagý ýsý gücü (örneðin doðalgaz kombisi)
verilerine ihtiyaç vardýr.
Yaz aylarýnda özellikle havuz ýsýtmasýnda, kolektörlerden gelen ýsý enerjisi direk kullanýldýðýndan solar kullaným
oraný yüksektir.

Solartermik sistem ekipmanlarý
A Solar kollektörler,
B Solar istasyon,
C Kontrol birimi,
D Boyler,
E Genleþme kabý,
F Konvansiyonel ýsý kaynaðý, G Kullanýcýlar

Sýcak Su Eldesi ve Isýnmaya Destek
Sýcak su eldesinin yaný sýra solartermik sistemler, evlerde ýsýnmaya destek olarak da kullanýlýrlar. Fakat solar
kullaným oraný burada, ýsýnma ihtiyacýnýn, güneþin zayýf olduðu kýþ aylarýnda yüksek olmasýndan dolayý
düþüktür.
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Bu nedenle bu düþük enerji kazanýmýný en yüksek oranda ýsýnmaya yansýtabilmek için büyük radyatör yüzeyleri
veya yerden ýsýtma tesisatlarý tercih edilmelidir. Ýyi bir bina yalýtýmý da þarttýr. Böyle bir sistem, yýl içinde ýsýnmaya
en büyük katkýyý, kýþtan yaza ve yazdan kýþa geçiþ aylarý olan Mart, Nisan, Mayýs, Eylül ve Ekimde yapar.
Geri kalan kýþ aylarýnda ise büyük oranda konvansiyonel bir ýsý kaynaðý gerekli ýsý enerjisini saðlar. Isýtýlacak
faydalý alan arttýkça, bunu solartermik bir sistemden karþýlayabilme oraný azalýr.
Türkiye þartlarýnda bir bina içindeki 100m²lik faydalý ýsýtýlacak alana sýcak su eldesi ve ýsýnma desteði saðlayacak
bir sistem için gerekli kolektör alaný kuzeyde 14, güneyde 8m² dir. Bu þekilde ýsýnma ihtiyacýnýn yýllýk % 30 
33ü güneþten saðlanýr.
Projelendirme için, yukarýda sayýlanlar dýþýnda:
Isýtýlacak faydalý alan (m²)
Isýtma tipi (kalorifer peteði ya da yerden ýsýtma)
Yapýnýn ýsý yalýtýmý hakkýnda bilgi
Yapýnýn tipi (müstakil, apartman dairesi vb.)
verilerine ihtiyaç vardýr.
Solartermik sistemlerde kolektörler kuzey yarým kürede güneye, güney yarým kürede ise kuzeye yönlendirilmelidir.
Ayrýca yer yüzeyi ile yapacaklarý açýda yýllýk bazda güneþten kazanýlan enerji miktarýný etkilemektedir. Yazlýklar
gibi yýlýn belli bir periyodunda kullanýlacak sistemlerin kolektörlerine düþük, yýl boyunca kesintisiz kullanýlacak
yerlerde ise nispeten daha yüksek açý verilmelidir. Bu durumda eðimli çatýlar, kolektörler için ideal montaj
alaný olarak öne çýkarlar.

10 noktada kalite sözü.
Roto markalý ürünleri tercih
ederek, seçiminizi made in
Germany* kalitesinden yana
koyarsýnýz. Çatý pencerelerimiz,
solar sistemlerimiz ve
aksesuarlarýmýz birinci sýnýf
metaryal ve malzemeden
üretilmiþtir ve uzun ömürlülük,
dayanýklýlýk ve kolay bakýmlarýyla
dikkat çekmektedir.
Bir ürün fabrikamýzý terk
etmeden önce DIN normlarýna
göre test edilir. Ürünlerimizin
montaj, satýþ ve pazarlamasýný
ise alanlarýnda uzman
bayilerimiz
gerçekleþtirmektedirler.

*Ürünlerin %85den fazlasý
** Cam, kilit yuvasý ve plastik çerçeve kýrýlmasýna karþý

15 yýl garanti** - Malzeme ve
iþlevde yüksek kalite : en iyi
meteryal ve malzeme

Güvenlik : Pazar lideri Rotonun
kilit yuvalarýyla hýrsýzlýða ve hava
koþullarýna karþý tam koruma

Orijinal marka ürünler made
in Germany : Üretim yeri
Almanya

Ekonomik : Montaja hazýr
üretim, hýzlý montaj, uzun ömürlü
tasarým

Profesyonellerce üretim, satýþ
ve montaj :
Fabrikadan çatýnýza kadar hep
en iyi ellerde

Çevre dostu : Plastik pencereler
problemsiz geri dönüþtürülür ve
saf maddeler olarak üretim
döngüsüne tekrar eklenirler

Uzun ömür: uzun süreli testlerle
devamlý kontrol

Yenilikçi : Biçimde ve iþlevde
en önde

Konfor garantisi : Basit
kullaným, akýllý kumanda

Tam ölçülerde üretim :
Restorasyon pencereleri ve farklý
kombinasyonlar için Almanya
teslim süresi bir kaç iþ günü

