Okno do pokoju dziecka

Roto NT Tilt-First

z zabezpieczeniem
przed niepowołanym otwarciem

Technologia okien i drzwi

Okno do pokoju dziecka

Inteligentne rozwiązania
z myślą o bezpieczeństwie dzieci

Okno musi być bezpieczne!
Zwłaszcza w pokoju dziecka.
Okna otwierają dom na świat –
także naszym małym odkrywcom,
którzy nie zdają sobie często
sprawy z wielu zagrożeń.
O nieszczęście jednak nietrudno.
Niekiedy, gdy zajęty w pokoju
maluch posłyszy z zewnątrz głos
nawołującego go kolegi, 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, ale następstwa takiej
zabawy mogą być nader poważne.

Ponowne przejście klamki do pozycji uchylenia automatycznie uaktywnia blokadę.
Wietrzenie bez ryzyka.

Mechanizm zabezpieczający
działa dzięki zastosowaniu opracowanej przez Roto technologii „TiltFirst”.
Skrzydło okna po przekręceniu
klamki o 90° blokowane jest w 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.

Klamka TiltFirst
(„uchylanie przed
otwieraniem”)
skrzydło uchylone
(klamka ustawiona poziomo)
skrzydło otwarte
tylko po przekręceniu
klucza

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
dziecka ma
spełniać nową
funkcję
– gdy 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.

Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o.
Technologia okien i drzwi
Wał Miedzeszyński 402
03-994 Warszawa
Telefon +48 22 / 567 09 00
Telefaks +48 22 / 567 09 09
info.pl@roto-frank.com
www.roto.pl

B&N Stan: sierpień 2008. Zastrzega się możliwość zmian. PB 697-1 PL
© 2008 Roto Frank AG ® Roto jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Twój specjalista w dziedzinie okien:

