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Opis 

Wprowadzone zostają nowe wzory klamek o nazwie Rox. 
Nowe klamki są dostępne tylko w podstawowej 
kolorystyce: 

■ klamka Rox 40 mm, 200 mm (do Roto Patio Alversa) 

■ klamka Rox 35 mm, 200 mm (do Roto Patio Alversa) 

■ pochwyt Rox 43 mm (rozstaw 43 mm) 

■ klamka wewnętrzna Rox 40 mm (do Roto Patio Lift) 

■ pochwyt Rox 80 mm (rozstaw 80 mm) 

■ klamki do drzwi balkonowych – od zewnątrz i od 
wewnątrz rozetka z klamką 

■ klamki do drzwi balkonowych – od zewnątrz rozetka z 
niską klamką, od wewnątrz rozetka z klamką 

 

 Lista artykułów*   

Lista artykułów z numerami SAP znajduje się na kolejnych 
stronach informacji produktowej 

 
Montaż 

Wg instrukcji montażu i rysunków frezowań (w przypadku 
pochwytów) 
 
Dostępność 

Artykuł dostępny od 01.02.2022 
Termin realizacji: na zapytanie** 

Dane techniczne 

■ montaż klamek jest identyczny jak w przypadku 
pozostałych klamek 

■ montaż pochwytów wymaga frezowania zgodnego z 
wytycznymi zawartymi w tej informacji produktowej 

■ oznaczenia kolorów są inne niż nazwy kolorów Roto - 
wymuszone z przyczyn technicznych 

Pozostałe szczegóły techniczne znajdują się na 
pozostałych stronach informacji produktowej. 

 

Dokumentacja 

Artykuły dostępne tylko w tej informacji produktowej 
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Klamka Rox: 40 mm, 200 mm – do Roto Patio Alversa 

Dane techniczne 

■ Klamka do drzwi tarasowych równolegle- i uchylno-przesuwnych 

■ Klamka podstawowa bez dodatkowych funkcji 

■ Trzpień o długości 40 mm 

■ 2 wkręty mocujące, M5x50 

■ Skok klamki 90° 

■ Bez logo 

 

Nowy 
SAP 

Opis PG 

2004019 Klamka Rox 40MM 200 RAL9016 ALV PAK 

2004020 Klamka Rox 40MM 200 F1 ALV PAK 

2004021 Klamka Rox 40MM 200 F9 ALV PAK 

2004022 Klamka Rox 40MM 200 F4 ALV PAK 
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Klamka Rox: 35 mm, 200 mm – do Roto Patio Alversa 

Dane techniczne 

■ Klamka do drzwi tarasowych równolegle- i uchylno-przesuwnych 

■ Klamka podstawowa bez dodatkowych funkcji 

■ Trzpień o długości 35 mm 

■ 2 wkręty mocujące, M5x45 

■ Skok klamki 90° 

■ Bez logo 

 

Nowy 
SAP 

Opis PG 

2004023 Klamka Rox 35MM 200 RAL9016 ALV PAK 

2004025 Klamka Rox 35MM 200 F1 ALV PAK 

2004026 Klamka Rox 35MM 200 F9 ALV PAK 

2004027 Klamka Rox 35MM 200 F4 ALV PAK 
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Pochwyt Rox – rozstaw 43 mm 

Dane techniczne 

■ Pochwyt od zewnątrz do drzwi tarasowych równolegle- i uchylno-przesuwnych 

■ Rozstaw 43 mm 

■ Bez logo 

   

Rysunki frezowania: 

 

Nowy 
SAP 

Opis PG 

2004028 Pochwyt Rox 43MM RAL9016 PIN P92 

2004029 Pochwyt Rox 43MM F1 PIN P92 

2004030 Pochwyt Rox 43MM F9 PIN P92 

2004031 Pochwyt Rox 43MM F4 PIN P92 
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Klamka wewnętrzna Rox 40 mm – do Roto Patio Lift 

Dane techniczne 

■ Klamka do drzwi tarasowych podnoszono-przesuwnych 

■ Klamka podstawowa bez dodatkowych funkcji 

■ Trzpień luzem o długości 90 mm 

■ Bez otworu na wkładkę bębenkową 

■ 2 wkręty mocujące, M6x110 

■ Skok klamki 180° 

■ Bez logo 

  

Nowy 
SAP 

Opis PG 

2004032 Klamka wew. Rox 40MM RAL9016 PLT PLK 

2004033 Klamka wew. Rox 40MM F1 PLT PLK 

2004034 Klamka wew. Rox 40MM F9 PLT PLK 

2004035 Klamka wew. Rox 40MM F4 PLT PLK 
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Pochwyt Rox – rozstaw 80 mm 

Dane techniczne 

■ Pochwyt od zewnątrz do drzwi tarasowych podnoszono-przesuwnych 

■ Rozstaw 80mm 

■ Bez logo 

   

Rysunki frezowania: 

 

 

Nowy 
SAP 

Opis PG 

2004036 Pochwyt Rox RAL9016 PLT P2E 

2004037 Pochwyt Rox F1 PLT P2E 

2004038 Pochwyt Rox F9 PLT P2E 

2004039 Pochwyt Rox F4 PLT P2E 
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Klamki Rox do drzwi balkonowych – od zewnątrz i od wewnątrz rozetka z klamką 

Dane techniczne 

■ Komplet klamek w wersji z rozetkami 

■ Od zewnątrz: klamka zewnętrzna z połączonym trzpieniem 

■ Od zewnątrz i od wewnątrz: klamka standardowa z rozetką do wkładki bębenkowej 

■ Trzpień luzem o długości 130 mm 

■ Z otworem na wkładkę bębenkową 

■ 2 wkręty mocujące M5x90 

■ Skok klamki 90° 

■ Bez logo 

  

Nowy 
SAP 

Opis PG 

2004040 Klamka Rox balkonowa kpl. RAL9016 KSO 

2004041 Klamka Rox balkonowa kpl. RAL9005 KSO 

2004042 Klamka Rox balkonowa kpl. F1 KSO 

2004043 Klamka Rox balkonowa kpl. F3 KSO 

2004044 Klamka Rox balkonowa kpl. F4 KSO 

2004045 Klamka Rox balkonowa kpl. F9 KSO 
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Klamki Rox do drzwi balkonowych – od zewnątrz rozetka z niską klamką, od wewnątrz rozetka z 

klamką 

Dane techniczne 

■ Komplet klamek w wersji z rozetkami 

■ Od zewnątrz: klamka niska z rozetką do wkładki bębenkowej 

■ Od zewnątrz i od wewnątrz: Klamka standardowa z rozetką do wkładki bębenkowej 

■ Trzpień o długości 130 mm 

■ Z otworem na wkładkę bębenkową 

■ 2 wkręty mocujące M5x90 

■ Skok klamki 90° 

■ Bez logo 

 

Nowy 
SAP 

Opis PG 

2004046 Klamka Rox balkonowa kpl.niski RAL9016 KSO 

2004047 Klamka Rox balkonowa kpl.niski RAL9005 KSO 

2004048 Klamka Rox balkonowa kpl.niski F1 KSO 

2004049 Klamka Rox balkonowa kpl.niski F4 KSO 

2004050 Klamka Rox balkonowa kpl.niski F9 KSO 

 


