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Firma Roverplastik została założona w 1965 roku jako 
działalność jednoosobowa przez jej obecnego prezesa, Renato 
Festi, który rozpoczął produkcję rolet PVC bez zatrudniania in-
nego personelu w wynajętym pomieszczeniu w Rovereto. 

Na przestrzeni swojej działalności Roverplastik rozszerzyło 
swój asortyment produktów: mając 40 lat doświadczenia, 
firma Roverplastik Spa jest obecnie liderem w zakresie 
kreatywności i innowacji technologicznych dla produktów ku-
powanych do gospodarstw domowych. Obecnie Roverplastik 
jest rozpoznawany jako producent szerokiej gamy asortymen-
tu produktów, takich jak rolety z siłownikiem, skrzynki z role-
tami, siłowniki do rolet obrotowych, taśmy uszczelniające do 
drzwi drewnianych i ościeżnic okiennych, kształtowniki alumi-
niowe do łzawników, składane drzwi PVC oraz RoverBlok Ener-
gy,

specjalistyczna prefabrykowana rama przeciwstawna do drzwi 

i okien. Troska, którą Roverplastik przykłada w przygotowanie 
asortymentu swoich produktów gwarantuje, że są one solidne 
i odporne na włamania.

Najwyższej jakości materiały i nowoczesne technologie 
umożliwiają osiągnięcie doskonałych właściwości w zakresie 
bezpieczeństwa dla użytkownika końcowego (stalowe rolety 
z izolacją z poliuretanu to doskonała bariera chroniąca przed 
włamaniami) oraz w zakresie izolacji, zarówno termicznej jak 
i akustycznej. Motoryzacja to kolejny silny atut: szybki rozwój 
automatyzacji domowej umożliwia nam obecnie kontrolę i ste-
rowanie systemami domowymi wysyłając prosta wiadomość z 
telefonu komórkowego. W 1997 roku Roverplastik otrzymało 
certyfikat Systemu Zarządzania Jakością przyznawany przez 
Det Norske Veritas zgodnie z międzynarodowym standar-
dem ISO 9002:1994, zaktualizowany później do standardu ISO 
9001:2008 w roku 2010. Ważnym etapem w rozwoju firmy jest 
powiększenie obszaru produkcyjnego w Volano.

Co więcej, w 2008 roku Roverplastik zostaje „CasaClima part-
ner”. Aby odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie rynku na 
innowacyjne produkty dostosowane do potrzeb klientów, w 
2001 roku Roverplastik otworzył wyspecjalizowany warsztat 
do budowania matryc do wyciskania tworzyw sztucznych. Ro-
verplastik otworzył wewnętrzny Dział Badań i Rozwoju, gdzie 
wyspecjalizowany personel dokłada wszelkich starań w celu 
ciągłego doskonalenia zarówno w zakresie materiałów, jak i 
stosowanych technologii.

W wyniku działania wspomnianego działu, w 2011 roku fir-
ma zaprezentowała RoverBlock Energy, rozwiązanie kon-
strukcyjne dla otworów okiennych gwarantujących najlepsze 
osiągi termalne i akustyczne zgodnie z wymogami certyfikaty 
LEED®. Zaangażowanie firmy jest nieustające, a sama firma 
nadal wierzy w pierwotny cel Roverplastik: nieustanny wzrost 
połączony z większym rozwojem. 

Roverplastik Spa
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Od 1965, Roverplastik…
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W 2011 roku Roverplastik wykonało mapowanie produktu 
bloku termoakustycznego RoverBlock Energy zgodnie z LEED® 
weryfikując pozycjonowanie tego produktu zgodnie ze stan-
dardami certyfikacji LEED®, które wymagają specjalistycznych 
osiągów i właściwości jakości w zakresie produktów budowlany-
ch. Firma otrzymała tzw. „Produkt Booklet” [„Broszura produkto-
wa”] opracowana przez Habitec przy współpracy z TÜV Italy, jako 
zewnętrzną jednostkę atestującą, potwierdzając zgodność Ro-
verBlok Energy ze standardem.

W 2011 roku Roverplastik poszerzył również swoją linię taśm 
uszczelniających opracowując nowy produkt STP10 (Ochrona pr-
zed szokiem termicznym). Te taśmy uszczelniające, jako pierwsze 
na rynku, mają 10 letnią gwarancję na swoje właściwości, a oprócz 
tego lepsze osiągi niż produkty konkurencyjne, wyjątkowo kom-
pletny zakres i maksymalną różnorodność dostępnych kolorów.

Od 2011 roku Roverplastik jest członkiem grupy PosaClima, kon-
sorcjum firm produkujących produkty do otworów okiennych i 
dzielących filozofię dostarczania klientom systemów instala-
cyjnych kompletnych na wszystkich etapach.

Centro di informazione sul PVC

Associazione Nazionale 
per l’Isolamento Termico 

ed Acustico

Materiał, z którego wykonana jest taśma uszczelniająca jest bardzo ważny w celu zachowania jej właściwości: przy tych samych 
kształtach i wymiarach lepsze jest odzyskiwanie materiału, a osiągi taśm uszczelniających są długotrwałe. Ocena ta jest wykonywana 
zgodnie z warunkami środowiska, w których znajdują się taśmy uszczelniające: w zależności od tego czy są to drzwi wewnętrzne czy 
zewnętrzne, konieczne są materiały aby wprowadzić zmiany. Wybierając materiał należy wziąć pod uwagę również kompatybilność z 
przyszłymi zastosowaniami produktów oraz przyszłymi obróbkami, w które okno/drzwi będzie zaangażowane: po pierwsze, wybór zależy 
od rozpuszczalników powłoki. Nie istnieją idealne taśmy uszczelniające, jednak znając wszystkie powyższe główne właściwości, możliwe 
jest wybranie odpowiedniej taśmy dla danego przypadku.
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K Plastyfikowany związek oparty na PVC – jest to pierwszy materiał stosowany do produkcji taśm uszczelniających do okien/drzwi 
drewnianych. Jest to niezmiernie uniwersalny materiał, w zakresie kolorów i twardości umożliwiający wykonywanie produktów 
wytłaczanych współbieżnie. Materiał ten, pomimo swojej doskonałej stabilności UV i ozonowej, ze względu na swoje 
właściwości potrzebuje niskich temperatur pracy, w związku z czym jest lepszy do zastosowań wewnątrz. Łatwość obróbki 
typowa dla materiałów termoplastycznych umożliwia pracę z odległościami ściskanymi do 3 mm oraz z tolerancjami na nominal-
nych wymiarach ± 0,3 mm. Ponieważ związku te nie są utwardzane, mogą być poddane recyklingowi aby zmniejszyć wpływ na 
środowisko.

Związek termoplastyczny oparty na piance TPE. Oprócz cech serii AC, dzięki mikro-pęcherzykom powietrza możliwe jest 
kształtowanie zaokrąglonych obrysów polepszając powierzchnie styku oraz odległość ścisku taśm uszczelniających zachowując 
miękkość złączy zamykających. Zamknięta porowatość chroni przed wchłanianiem wilgoci i efektem nasycania, sprawia że 
zewnętrzna powierzchnia taśm uszczelniających przylega do ościeżnicy okiennej maksymalizując szczelność. Łatwość obróbki 
typowa dla materiałów termoplastycznych umożliwia pracę z odległościami ściskanymi do 3,5 mm oraz z tolerancjami na nominal-
nych wymiarach ± 0,3 mm. Ponieważ związku te nie są utwardzane, mogą być poddane recyklingowi aby zmniejszyć wpływ na 
środowisko.

Związek oparty na wulkanizowanym EPDM pochodzącym z przemysłu motoryzacyjnego gdzie temperatury pracy i warunki 
środowiskowe są krytyczne. Utwardzanie sprawia, że materiały te są niezwykle stabilne, kompatybilne z wszystkimi rodzajami 
farb, oraz posiadają doskonałą stabilność UV i ozonową, a także wysokie temperatury pracy. Ta seria taśm uszczelniających jest 
również odpowiednia do zastosowań na zewnątrz. Połączenie pianki i części zagęszczonych umożliwia kształtowanie 
zaokrąglonych obrysów. Łatwość obróbki tych materiałów wulkanizowanych umożliwia pracę z odległościami ściskanymi 
poniżej 3 mm oraz z tolerancjami na nominalnych wymiarach ± 0,6 mm, zgodna jest ze standardem ISO 3301-1.

Związek oparty na wulkanizowanym silikonie, niezwykle uniwersalny w zakresie kolorów, podobnie jak inne materiały utwardza-
ne jest niezwykle stabilny w każdych warunkach środowiska i odporny na wszelkie środki, w tym każdy rodzaj rozpuszczal-
ników. Miękkość i elastyczność w każdej temperaturze sprawia, że materiał ten jest odpowiedni do wszystkich zastosowań. 
Łatwość obróbki tych materiałów wulkanizowanych umożliwia pracę z odległościami ściskanymi poniżej 3 mm, a tolerancje 
nominalnych wymiarów zgodne są ze standardem ISO 3302-1.

Ochrona przed szokiem termicznym to akronim określający wyjątkowe właściwości tego związku opartego na piance TPE 
zmodyfikowanego aby uzyskać elastyczną odpowiedź w czasie podobną do tej, która uzyskiwana jest w przypadku materiałów 
wulkanizowanych, jednak zachowując łatwość obróbki typową dla materiałów termoplastycznych. Właściwości te łączą ze sobą 
zalety materiałów piankowych takich jak ESP z obrysami panoramicznymi, dużymi odległościami ściskania oraz miękkością serii 
EPDM. Łatwość obróbki typowa dla materiałów termoplastycznych umożliwia pracę z odległościami ściskanymi do 3,5 mm oraz 
z tolerancjami na nominalnych wymiarach ± 0,3 mm. Ponieważ związku te nie są utwardzane, mogą być poddane recyklingowi 
aby zmniejszyć wpływ na środowisko.

Związek termoplastyczny oparty na TPE, to rozwój następujący po wprowadzeniu farb opartych na rozpuszczalnikach wodnych 
z takimi samymi uniwersalnymi właściwościami w zakresie kolorów i twardości umożliwiającymi wykonywanie produktów 
wytłaczanych współbieżnie. Materiał łączy ze sobą doskonała stabilność UV i ozonową z wyższymi temperaturami pracy, można 
go więc stosować również w zastosowaniach na zewnątrz. Łatwość obróbki typowa dla materiałów termoplastycznych 
umożliwia pracę z odległościami ściskanymi do 3 mm oraz z tolerancjami na nominalnych wymiarach ± 0,3 mm. Ponieważ 
związku te nie są utwardzane, mogą być poddane recyklingowi aby zmniejszyć wpływ na środowisko.
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