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Roto logi bērnu drošībai

Drošība bērniem –
inteliģents risinājums

Logi atver mums pasauli
un tāpēc tie pievilina mazos
atklājējus, kuri vēl neapjauš briesmas. Vienā brīdī rodas risks:
No ārpuses sauc draugs. Bērns,
kurš vēl tikko zīmējis, pēkšņi no tā ir
novērsies. Ja loga rokturis nav
aizsniedzams, tad palīgā tiek ņemts
krēsls. Pēc tam jau atvērt logu un
izliekties pa to ir pavisam vienkārši.
Tam var būt nopietnas sekas.
turis ar cilindru izslēdz iespēju pāriet
no atgāšanas pozīcijas uz
atvēršanas pozīciju. Tikai ar atslēgas
palīdzību rokturi var pagriezt uz
augšu, tādējādi atverot logu. Pārejot
atpakaļ uz atgāšanas stāvokli, bērnu
loga drošības sistēma atkal ir
aktivizēta.

Jaunums:
Roto logi bērnu drošībai
Diemžēl vēl arvien bērnistabu logu
drošībai tiek pievērsta pārāk maza
uzmanība. Bērnistabām, kā arī
bērnudārziem un skolām ir vajadzīgi
logi, kas samazina risku pakļaut
bērnus briesmām. Roto par to ir
padomājis un radījis jaunu tehnisku
risinājumu, ar kuru Jūs kā klients jebkuru logu varat padarīt drošu.
Drošības mehānisms:
Tā saucamā Roto TiltFirst
atvēršanas sistēma vispirms loga
vērtni atgāž (rokturis horizontāli) un
tikai pēc tam atver. Slēdzamais rok-

Vēdināt bez riska.

TiltFirst loga rokturis
(„atgāzt pirms
atvēršanas”)
Pa kreisi: Atgāšanas
pozīcija
Pa labi: Atvēršanas
pozīcija (rokturis uz augšu,
lai logu atvērtu ar atslēgu)

Vienalga vai logs ir aizvērts, vai
atgāzts - to atvērt var tikai tas, kuram
ir atslēga. Un, protams, ka tā
nedrīkst nonākt bērnu rokās.
Atgāzt-jā, atvērt-nē: Tas garantē
drošību un vienlaicīgi ļauj vēdināt,
logam atrodoties atgāšanas pozīcijā.
Vairāk svaiga gaisa - tas ir veselīgi!

Bērnistabai var būt
jauns pielietojums
– to var pārtaisīt par
darbistabu vai
viesistabu, vienkārši
demontējot Roto
drošības sistēmu.
Nomainīta tiek tikai
loga furnitūra. Tīrs
risinājums bez lieliem
izdevumiem.
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