
Roto NT do okien 
2-skrzydłowych
z klamką dokładnie na środku
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Duża różnorodność klamek 

Do okien z drewna i PVC dostępne 

są klamki RotoSwing w pięciu 

wariantach funkcjonalnych, które 

pozwalają na spełnienie różnych 

wymogów w zakresie zabezpieczeń 

i komfortu obsługi:

  standard

  z kluczem

  Secustik®

  TiltFirst

  z przyciskiem
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Nowy asortyment klamek RotoSwing  
dostępny jest w różnych wariantach funkcjonalnych 

Obok wariantów przedstawionych na zdjęciach 
standard, z kluczem i z przyciskiem oferujemy także  

odmianę Secustik® i TiltFirst

Technologia okien i drzwi

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

www.tajemniceokienne.pl

Twój specjalista w dziedzinie okien:



Roto NT

RotoSwing –  
wyróżnij swoje okno

RotoSwing jak żadna inna klamka 

potrafi uwypuklić indywidualny 

charakter okien i drzwi. Szerokie 

możliwości łączenia kolorów z pale-

ty RAL oraz odcieni specjalnych za-

dowolą najbardziej wymagających. 

Miłośnicy stonowanej kolorystyki 

mają do dyspozycji jednobarwne 

klamki RotoSwing we wszystkich 

kolorach standardowych. Możliwe 

jest prawie wszystko: od wersji kla-

sycznej, w której rozetka i podsta-

wa, sama klamka i element dekora-

cyjny utrzymane są w jednym 

kolorze, po całkowicie indywidual-

ną kompozycję barw tych elemen-

tów. Wymagających estetów za-

chwyci możliwość stosowania Roto 

NT Designo z ukrytymi zawiasami 

z nową zasuwnicą i klamką na środ-

ku. Zawiasy, których nie widać na 

skrzydle, nie zakłócają perfekcyjne-

go wyglądu okna.

Klamka RotoSwing: nowoczesny detal, 
który nadaje oknu indywidualny charakter

Dekoracyjny element klamki całkowicie 
zakrywa rozetkę. Dostępny jest on  

w szerokiej gamie kolorów.

Do okien
z osobowością

Zdecydowanie ładniej.

Widoczną na pierwszy rzut oka wi-

zualną cechą okien dwuskrzydło-

wych jest klamka umieszczona do-

kładnie na środku pomiędzy 

skrzydłami. Takie rozwiązanie spra-

wia, że okno prezentuje się bardzo 

efektownie. Dodatkowo poprzez 

kształt i kolor klamki możliwe jest 

nadanie oknom, a tym samym wnę-

trzom indywidualnego charakteru. 

  

NIe tylko mocne 
wrażenie.  

Frezowanie to przeszłość. Innowa-

cyjne rozwiązanie techniczne umoż-

liwia dziś łatwe umieszczenie za-

suwnicy z ujemnym dornmasem 

w rowku okuciowym – i wyelimino-

wanie przekładni, a tym samym pra-

cochłonnego frezowania. To duży 

plus, jeśli chodzi o szybszą i bardziej 

opłacalną produkcję okien: Rozwią-

zanie to eliminuje cały pracochłonny 

etap montażu – zasuwnicę wystar-

czy założyć i przykręcić. To zdecy-

downa oszczędność czasu i większa 

wydajność produkcji. 

Nowość: klamkę okienną przykręca 

się bezpośrednio do zasuwnicy, co 

znacząco odciąża listwę przymyko-

wą podczas otwierania okna.   

Roto NT spełnia najwyższe 
wymogi. 

Zasuwnica z ujemnym dornmasem 

wchodzi w skład modułowego 

systemu okuć Roto NT i może być 

łączona z całym spektrum wyposa-

żenia podnoszącego komfort 

obsługi okna, jak n. p. z zaczepem 

magnetycznym lub hamulcem 

rozwarcia w klamce, dzięki któremu 

można zablokować otwarte drzwi 

balkonowe w dowolnym położeniu. 

Dzięki temu nawet silniejszy 

podmuch wiatru nie zatrzaśnie tak 

zablokowanych drzwi.

Techniczna nowość 

Dalszemu unowocześnieniu 

poddane zostały zasuwnice środko-

we Roto, by w połączeniu z tym 

rozwiązaniem Roto NT możliwe było 

w pełni skorzystanie z walorów 

zasuwnicy z ujemnym dornmasem.

Zatrzask magne-
tyczny
idealne domknięcie 
drzwi balkonowych: 
delikatne, bezgłośne i 
odporne na przeciągi

Hamulec rozwarcia 
sterowany klamką
blokuje otwarte 
skrzydło po 
przekręceniu klamki 
o 90° w dół

Roto NT Designo
Wszystkie elementy 
okucia ukryte są 
pod przylgą 
skrzydła.  
To także ogromne 
udogodnienie przy 
pielęgnacji okien.


