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Technologia okien
ze swej najpiękniejszej strony

Bogata paleta barw

Wiele odmian funkcjonalnych

Techniczny rozwój klamek okiennych doprowadził na przestrzeni lat
do przeistoczenia się ich ze zwykłych elementów otwierających
w efektowne detale funkcjonalnodekoracyjne na oknie. RotoSwing
to wyjątkowa klamka, która dzięki
indywidualnemu połączeniu kolorów zawsze dopasuje się do gustu
użytkownika i stylu wnętrza, a tym
samym podkreśli jakość okna. Poza
komfortem obsługi i odpornością
na zużycie prace konstrukcyjne
koncentrowały się na znakomitym
designie. Łagodnie wygięty, ergonomiczny kształt nawiązuje do lekkości i elegancji w stylu "Swing"

RotoSwing jak żadna inna klamka
potrafi uwypuklić indywidualny
charakter okien lub drzwi. Szerokie
możliwości łączenia wielu kolorów
z palety RAL oraz odcieni specjalnych zadowolą najbardziej wymagających estetów. Miłośnicy stonowanej kolorystyki mają do
dyspozycji jednobarwne klamki RotoSwing we wszystkich kolorach
standardowych. Możliwe jest prawie wszystko: od wersji klasycznej,
w której rozetka i podstawa, sama
klamka i element dekoracyjny
utrzymane są w jednym kolorze, po
całkowicie indywidualną kompozycję barw tych elementów.

Klamka RotoSwing do okien z drewna i PVC dostępna jest aż w pięciu
odmianach funkcjonalnych. Odpowiedni komfort użytkowania i poziom oraz rodzaj zabezpieczenia antywłamaniowego to kwestia wyboru
właściwego wariantu:
Standard
zamykana na klucz
Secustik®
TiltFirst
z blokadą na przycisk

Klamka RotoSwing: nowoczesny detal, który
nadaje oknu indywidualny charakter
Dekoracyjny element klamki całkowicie zakrywa rozetkę. Dostępny jest on w szerokiej gamie
kolorów. Bogactwo możliwości dla miłośników
perfekcyjnej formy i harmonii barw

Najpierw gruntownie
zbadaliśmy oczekiwania rynku
W pogłębionym badaniu oczekiwań
użytkowników okien, przeprowadzonym na reprezentatywnej próbie właścicieli domów i mieszkań,
niemiecki Instytut Psychologii Rynku w Mannheim wyłonił na nasze
zlecenie najważniejsze kryteria wyboru klamek okiennych. Wniosek:
decydujące znaczenie mają ergonomia / wygoda obsługi, design i jakość wykończenia. Badanie pokazało, w jakim kolorze klamki
użytkownicy kupowaliby najchętniej. Wyniki badania skrupulatnie
uwzględniono podczas projektowania i konstruowania nowego asortymentu klamek.

Nowe klamki RotoSwing dostępne są aż w pięciu różnych odmianach funkcjonalnych
Obok wariantu Standard, zamykanej na klucz i z blokadą na przycisk (na zdjęciach) asortyment obejmuje odmianę Secustik® i TiltFirst

RotoSwing
Klamki do drzwi balkonowych

Dwustronne klamki do drzwi balkonowych RotoSwing

Szeroka paleta klamek RotoSwing
obejmuje obok klamek do okien cztery różne typy kompletów klamek do
drzwi balkonowych. Z łatwością
można dopasować je pod względem
koloru do różnych profili:
	
1 z

szyldem i klamką płaską
od zewnątrz (pod roletę)
	
2 z rozetką i klamką płaską
od zewnątrz (pod roletę)
3 w wersji standard z szyldem
3
4 w wersji standard z rozetką
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Pełny program do okien i drzwi
balkonowych z drewna i PVC

