Roto NT Tilt First
Okna do pokoju dziecięcego –
z zabezpieczeniem przed
niepowołanym otwarciem

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA
Z MYŚLĄ O BEZPIECZEŃSTWIE DZIECI

Okna otwierają nasz dom na świat – i tym samym są też dla
naszych małych odkrywców, którzy nie mają świadomości
istniejących zagrożeń. O nieszczęście jednak nietrudno.
Niekiedy wystarczy, że zajęty zabawą w swoim pokoju
maluch posłyszy z zewnątrz głos nawołującego go kolegi
z piaskownicy. Zaciekawione dziecko podchodzi do okna
i nawet jeśli klamka znajduje się poza jego zasięgiem, to
podstawia sobie krzesełko. Z taką
pomocą każde dziecko
potrafi otworzyć okno
i wychylić się na
zewnątrz. Następstwa
takiej zabawy mogą być
nader poważne.

Nowość: okno do pokoju dziecięcego. Zabezpieczeniom
okien montowanych w pokojach dziecięcych poświęca
się w dalszym ciągu zbyt mało uwagi. Odnosi się to
również do przedszkoli i szkół. Konstruktorzy Roto przeanalizowali ten problem i opracowali nowe rozwiązanie
techniczne, dzięki któremu każde okno zabezpieczyć
można przed otwarciem przez dzieci.

System TiltFirst („uchylanie przed otwieraniem”)
po lewej: skrzydło uchylone (klamka w położeniu poziomym),
po prawej: skrzydło otwarte (klamka w położeniu pionowym
do góry, wyłącznie po przekręceniu klucza)

ROTO NT

Mechanizm zabezpieczający działa dzięki zastosowaniu
opracowanej przez Roto technologii „TiltFirst”.
Skrzydło okna po przekręceniu klamki o 90° przechodzi do pozycji uchylenia. Klamka z wkładką
cylindryczną nie pozwala na przejście skrzydła
z pozycji uchylenia do otwarcia. Dopiero przekręcenie klucza zwalnia blokadę i umożliwia
ustawienie klamki w położeniu pionowym (do góry)
oraz otwarcie okna.
Ponowne przejście do
pozycji uchylenia automatycznie uaktywnia blokadę.

Wietrzenie bez ryzyka. Bez względu na to, czy okno
jest zamknięte, czy też uchylone – otworzyć
może je jedynie posiadacz klucza, którego najlepiej nie udostępniać dzieciom. Każdy może bez
klucza uchylić okno, ale nie może go otworzyć.
Rozwiązanie to gwarantuje dzieciom bezpieczeństwo, a jednocześnie umożliwia wietrzenie
pomieszczenia przy uchylonym oknie.

Jeżeli pokój dziecięcy ma spełniać nową funkcję –
stanie się np. pokojem gościnnym lub gabinetem, wówczas w bardzo prosty sposób można
usunąć blokadę otwarcia. Przezbrojeniu poddaje
się jedynie okucie bez ingerencji
w konstrukcję okna.

Dom wygodny i bezpieczny

Bezpieczeństwo dziecka:

• Technologia TiltFirst:
„uchylanie przed otwieraniem”

• Blokada w pozycji uchylenia:
Bez klucza można jedynie uchylić okno, ale nie można
go otworzyć na oścież

• Klamka zamykana na klucz:
Okno może otworzyć tylko posiadacz klucza do
wkładki znajdującej się w klamce

Roto – poczucie bezpieczeństwa.
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