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Roto Designo R8 – Produkt premium 

Roto Designo R8 to nowoczesne wzornictwo oblachowania 

zewnętrznego w wyjątkowej kolorystyce antracyt metallic. Montaż okna 

Designo R8 jest obniżony, a zastosowany lakier metalizujący doskonale 

komponuje się z dowolną kolorystyką połaci dachowej, wpisując się w 

najnowsze trendy architektury dachu.  

 

Funkcjonalność  

Okno dachowe uchylno-wysokoosiowe Roto Designo R8 to jednak 

przede wszystkim najwyższa funkcjonalność obsługi. Przy użyciu jednej 

wielofunkcyjnej klamki umieszczonej u dołu skrzydła można otwierać je 

aż na dwa sposoby – uchylny (zapewniający bezpieczny i wygodny 

dostęp do otwartego okna) i wysokoosiowy w ¾ wysokości okna 

(umożliwiający efektywne wietrzenie i wyglądanie przez otwarte okno w 

pozycji wyprostowanej). Poza tym dzięki wyposażeniu w specjalny 

hamulec skrzydło okna można zatrzymać na dowolnej wysokości. 

Dodatkowo specjalne ustawienie klamki aktywuje funkcję wentylacyjną 

dzięki dwustopniowej szczelinie mikrowentylacyjnej. 
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Samoblokująca pozycja do mycia w oknie Roto Designo R8 pozwala na 

bezpieczny dostęp do szyby zewnętrznej, którą dzięki takiemu 

rozwiązaniu łatwo jest utrzymać w czystości.  
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Energooszczędność 

Standardowym wyposażeniem wszystkich okien Designo R8 jest  

fabrycznie zamontowany termo-blok WD, który poprawia parametry 

termoizolacyjne okna o 15%, 4 punkty ryglowania oraz folia, która 

umożliwia szczelne połączenie z paroizolacją poddasza wokół ramy okna. 

Dodatkowo oprócz podwójnego szklenia standardowego Roto blueLine i 

Roto blueLine Plus można wybrać szklenie niskoemisyjne w dwóch 

wariantach, obecnych w następujących modelach okien: 

• Designo R8 NE – 3-szybowy pakiet niskoemisyjny, wszystkie 

szyby hartowane, szyba zewnętrzna pokryta powłoką 

samoczyszczącą Aquaclear, współczynnik przenikalności ciepła 

dla okna z PVC Uw=0,84 W/m2K (występuje też w wariancie z 

szybą bezpieczną klejoną od wewnątrz) 

• Designo R86E – 3-szybowy pakiet niskoemisyjny, szkło 

bezpieczne klejone od wewnątrz (6 mm), od zewnątrz (8 mm), 

szyba zewnętrzna pokryta powłoką samoczyszczącą Aquaclear, 

wypełnienie kryptonem, okno dźwiękoszczelne o współczynniku 

Rw=42dB (4 klasa), współczynnik przenikalności ciepła dla okna 

Uw=1,0 W/m2K. 
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Szeroki wybór 

Roto Designo to również szeroki wybór wariantów materiałowych – 

wszystkie modele okien Designo R8 dostępne są w wersji z 

wysokogatunkowej sosny skandynawskiej z potrójną warstwą ochronną 

drewna bądź z trwałego PVC. Dodatkowo nowością na rynku są także 

okna Designo R8 z PVC w okleinie drewnopodobnej, idealne do 

pomieszczeń wymagających np. łazienek czy kuchni, gdzie panuje 

podwyższona wilgotność powietrza. Okno uchylno-wysokoosiowe 

Designo R8 można wybrać w pięciu kolorach okleiny drewnopodobnej: 

złoty dąb, sosna, mahoń, orzech i czarny dąb.  
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