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RotoSwing
Accente pentru fereastra Dumneavoastră

Tehnologia ferestrei în cea mai
frumoasă formă
Cercetările continue în domeniul
mânerelor de fereastră subliniază
transformarea succesivă dintr-un
simplu element ajutător într-un
element vizibil și atractiv al ferestrei.
Cu noul Swing, Roto prezintă un
mâner special, de design, ce aduce
îmbunătăţiri vizibile ferestrelor Dvs.
Atenţia noastră în ceea ce privește
dezvoltarea s-a axat nu numai pe
modul ușor de manevrare, ci și pe
calitatea și funcţionalitatea de durată
ale acestui tip de mâner. Design-ul
curbat pune în evidenţă linia
mânerului swing – elegant și, în
același timp, avantajos din punct de
vedere economic.

Gamă diversificată de culori

Gamă variată de modele

RotoSwing, cu designul său
special, personalizează fereastra
sau balconul Dvs. O variată selecţie
de culori RAL și culori speciale pot
fi combinate pentru a satisface
orice cerinţă. Dacă preferaţi o
culoare mai discretă, vă
recomandăm mânerele RotoSwing
în culori uni, disponibile în toate
culorile standard. Orice este posibil
– de la clasicul design „ton pe ton”
până la mânerul personalizat, ce
oferă acea „pată de culoare” pe
fereastra Dvs.

5 tipuri de mânere RotoSwing sunt
disponibile pentru echiparea
ferestrelor din lemn și PVC,
satisfăcând astfel diferite cerinţe în
ceea ce privește siguranţa și
confortul:
Standard
Blocabile
Secustik®
T ilt-First
Push-to-open

Puneţi accente moderne pe fereastra Dvs.
Disponibil în mai multe culori.
Daţi frâu liber creativităţii Dvs.

Studiu de piaţă ca punct de
plecare
Într-un studiu efectuat pe piaţa
imobiliară a proprietarilor de case și
apartamente, cercetătorii de la
Institutul Manheim de psihologie a
pieţei au determinat care sunt
criteriile cele mai importante atunci
când ne alegem mânerele de
fereastră. Concluzia: ergonomia,
design-ul și calitatea sunt cei mai
importanţi factori. În plus, studiul
de piaţă indică și preferinţe clare în
ceea ce privește culorile mânerelor.
Rezultatele studiului au fost
integrate în realizarea acestei noi
game de mânere, pentru a veni cât
mai bine în întâmpinarea oricărei
cerinţe individuale.

Noile mânere RotoSwing sunt disponibile în multe și diverse variante
Pe lângă varianta standard, blocabilă și blocabilă cu buton, linia de producţie include deasemenea variantele Secustik® și Tilt-First

RotoSwing
Mânere pentru uși de balcon

RotoSwing mânere pentru uși de balcon
cu deschidere din interior sau exterior

Mânere RotoSwing pentru uși
de balcon interior/exterior
Gama diversificată RotoSwing
include nu numai mânere pentru
ferestre, ci și seturi de mânere
pentru ușile de balcon, în diferite
culori, ce pot fi utilizate cu diverse
tipuri de profile:
cu mâner plat tip șild la exterior
tip fereastră cu formă
plată și rozetă la exterior
3 cu mâner tip șild la exterior
3
4 cu mâner tip fereastră și rozetă
	
la exterior
RotoSwing vă oferă soluţia corectă
pentru orice solicitare.
1

2 cu mâner
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