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Secustik®

 Roto Samba
 Klasicky moderní řada klik

Ergonomické a komfortní

Podle zásady designu "form follows function" 
(tvar vyplývá z funkce) je klika Roto Samba se 
svou zaoblenou zadní stranou kliky a klenutou 
přední stranou ergonomicky perfektně tvarována 
pro uchopení rukou. Páka kliky se stará o defino-
vanou polohu kliky a o příjemnou polohu ruky. 
Klika se nechá optimálně uvádět do každé polohy 
a tím je postaráno o pohodlné ovládání kliky.

Rozmanité a bezpečné

1 Standard

Varianta Standard je k dostání jako základní prvek 
bez přídavné funkce.

2 Secustik ®
Klika s touto mechanikou disponuje patentova-
ným blokovacím mechanismem. Ten zabraňuje 
neoprávněnému posunutí kování zvenčí.

3 Tlačítko
Tento typ kliky rovněž zabraňuje posunutí kování 
zvenčí. Mimo to se nechá klika zevnitř jedno-
duchým stisknutím tlačítka uvést do změněné 
polohy.

4 Uzamykatelná
O spolehlivou dvojnásobnou ochranu se starají 
uzamykatelné okenní kliky s profilovou cylindric-
kou vložkou. Jako doplňková varianta je k dostání 
klika varianty "TiltFirst". Zde je pořadí ovládání 
"sklopit před otáčením". K otevření křídla do polo-
hy otevření je vždy potřeba klíč.

Roto Samba je také k dostání jako souprava dveř-
ních klik.



Stylové a harmonické

Šest variant barev, které jsou 
k dostání dovoluje kliky Roto 
Samba perfektně integro-
vat do každého prostředí a 
tím vytvářet harmonický vliv 
prostředí. Tím se klika stává 
funkčním ovládacím prvkem a 
decentním předmětem v jed-
nom. Kvalitní dojem z materi-
álu zobrazuje dobrou kvalitu 
zpracování.

dopravní bílá přírodní stříbrná

matná mosaz bronzová

šedohnědá matně titanová

Klika Roto Samba se nechá snadno kombinovat s různými materiály rámu, jako plast dřevo nebo také 
hliník. Tak mohou být v prostředí vytvářeny různě působivé a emociální nálady.
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Roto Frank AG
Okenní a dveřní technologie

www.roto-frank.com

Výhradní zastoupení pro ČR: 
R.T. kování a.s. 

Křičkova 373

592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: +420 566 652 411

E-mail: nove.mesto@rtkovani.cz

www.rtkovani.cz 

Na Kuničkách 38

251 63 Kunice

Telefon: +420 323 619 081

E-mail: kunice@rtkovani.cz

Pro všechny požadavky optimální systém kování z jedné ruky: 

 Roto Tilt&Turn | Otvíravě sklopný systém kování pro okna a balkónové dveře 

 Roto Sliding | Systém kování pro velká posuvná okna a dveře 

 Roto Door | Vzájemně sladěná technologie kování pro dveře 

 Roto Equipment | Doplňující technika pro okna a dveře 


