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Okenní technologie ve své
nejhezčí formě.
Nepřetržitý vývoj okenních klik s
sebou přináší postupnou změnu
tvaru kliky, která se stále více stává
estetickým prvkem. Klika Roto Swing
firmy Roto prezentuje výjimečné
provedení, které díky možnosti
individuálního barevného odstínu
vizuálně zhodnocuje Vaše okno.
Středem zájmu při vývoji stála vedle
požadavku vysokého komfortu ovládání také trvalá kvalita a funkčnost
specifického tvaru kliky. Moderní
obloukové provedení podtrhující
výjimečnost kliky Swing přispívá
k elegantnímu vzhledu a výborné
ergonometrii výrobku.

Široké tvůrčí možnosti.

Široká nabídka provedení.

RotoSwing dotváří punc originality
Vašeho okna i balkónových dveří. V
rámci požadavků je možné kombinovat odstíny RAL a zvláštní barvy.
Dáváte-li přednost decentnímu barevnému provedení, k dispozici jsou
Vám jednobarevné kliky RotoSwing
ve všech standardních odstínech.
Možné je všechno – od klasického
provedení „odstín v odstínu“, až po
zcela individuální provedení kliky,
která dodá Vašemu oknu výjimečný
barevný charakter.

V rámci dřevěných a plastových oken
je v nabídce pět variant klik Roto
Swing, které umožňují uspokojit
různé požadavky na bezpečnost a
komfort:
 standardní
 uzamykatelné
 Secustik®
 TiltFirst
 s tlačítkem

Moderní prvek pro Vaše okno:
individuálně volitelný zvýrazňující prvek plnohodnotně zakrývající rozetu kliky k dispozici v
četných barevných odstínech umožňuje volný
průběh Vaší tvůrčí fantazie

Základem obsáhlá studie trhu.
Institut pro psychologii trhu z Mannheimu zjišťoval na naši objednávku u
majitelů domů a bytů nejdůležitější
kritéria při výběru okenních klik. Výsledek: rozhodující roli hrají ergonomie / manipulace, design a hodnota.
Mimo to průzkum ukázal jasného
favorita a sice požadavek na barevné
provedení kliky. Nový sortiment klik
je tak výsledkem naší snahy, v rámci
které vycházíme vstříc splnění Vašich
individuálních přání.

Nový sortiment klik RotoSwing je k dispozici v nejrůznějších variantách
vedle vyobrazených verzí standard, uzamykatelná a s tlačítkem patří k programu ještě Secustik® a TiltFirst

Kliky RotoSwing
pro balkónové dveře

Kliky RotoSwing pro balkónové dveře
pro ovládání zevnitř a zvenčí

Kompletní program pro okna a
balkónové dveře vyrobené ze
dřeva a plastu.
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Secustik® je registrovaná obchodní značka firmy Hoppe AG.

Rozsáhlá paleta RotoSwing obsahuje vedle okenních klik čtyři různé
sady klik pro balkónové dveře, které
lze barevně sladit podle použitých
profilů rámu:
 s podlouhlým štítkem a plochou
klikou
 v provedení oddělených rozet s
plochou klikou
 s podlouhlým štítkem
 v provedení oddělených rozet
Pro každý požadavek nabízí RotoSwing vhodné řešení.
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