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German quality since 1947

Messebrochure VVS‘19

Roth komplette gulvvarmesystemer
- øget komfort og lavere energiforbrug
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Roth Clima Comfort system

Roth universal spånpladesystem

Med en byggehøjde på kun
17 mm er systemet perfekt til
installation på eksisterende eller
nye underlag. Systemet er specielt
velegnet til renovering.
Opbygningen har en lav vægt
og massefylde, hvilket giver en
hurtigere reaktionstid end en
traditionel støbt konstruktion. Til Roth Clima Comfort
systemet anvendes Roth X-PERT S5® rør i 10,5 mm.

Roth universal spånpladesystem er
udviklet til brug på både strøkonstruktion og på hård gulvisolering. Det er
et hurtigtregulerende og lavtbyggende
system til brug både i nybyggeri og ved
renoveringsopgaver.
Det består af 22 mm plader med spor
til 16 mm gulvvarmerør.

Roth Compact® system

Roth varmefordelingsplade på forskalling

Roth Compact® system er
specielt udviklet til installation
af gulvvarme, hvor man ønsker et
hurtigtregulerende system med
lav byggehøjde. Roth Compact®
system består af en hård EPS
isolering med spor og pålimet
varmefordelingsplade i 0,5 mm tykt aluminium.
Pladerne leveres i 2 forskellige byggehøjder på 14 og 24 mm,
hvor der anvendes hhv. Roth X-PERT S5® rør i 10,5 og 16 mm.

Roth varmefordelingsplade til
gulve med forskalling er specielt
udformet således, at gulvvarmeanlægget ikke forøger byggehøjden
i forhold til en normal gulvkonstruktion.
Varmefordelingspladerne er produceret
i aluminium, som sikrer en god varmefordeling i gulvet.
Til varmefordelingsplader til forskalling anvendes
Roth X-PERT S5® rør i 16 eller 20 mm.

Roth Universalplade EPS

Roth Original Tacker® systemplader

Roth Universalplade EPS 30 kan
anvendes til alle typer byggerier.
Pladerne kan udlægges på stabile
underlag af beton, træ mv., men
også på anden isolering.
Til Roth Universalplade EPS 30
anvendes Roth X-PERT S5® rør i
16 eller 20 mm.

Roth Original Tacker® systemplader
kan anvendes til stort set alle typer
byggerier hvor gulvvarmerørene skal
nedstøbes i beton. Systempladerne
udlægges på betongulvet eller den
øvrige isolering og holdes sammen med
hjalp af det klæbende overlag. Pladen
er lavet af EPS materiale med på limet film i en total tykkelse af
25 til 35 mm. Pladerne leveres i forskellige byggehøjder og enten
som løse plader eller i ruller.
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Touchline S Smart

Touchline S Slide

Touchline S Sense

SmartHome kompatibel

NYHED
Roth Touchline S
- præcis som du kender den, bare helt anderledes
Vi har taget det bedste fra vores populære Touchline system, og
gjort det endnu bedre. Designet er frisket op, og vi har opgraderet
teknikken med den nyeste elektronik og software.
Det betyder, at Touchline S har mange nye og innovative
funktioner.

› Mulighed for betjening via stemmestyring
› Integration af SmartHome-komponenter uden behov for gateway
› Innovativ regulering til gulvvarme og gulvkøling
› Flere rumtermostater i sortimentet
› Slim-design uden knapper
› Ny Touchline S app
› Høj driftsikkerhed der bygger på velkendt teknologi
› Integreret styring af fremløbstemperatur
› Integreret fugtsensor
› Innovativ 230V løsning

Roth ThermoUnit
Stærke Unitløsninger til moderne byggeri
Brug færdigsamlede ThermoUnits fra Roth til dine opgaver, og
få en høj ensartet kvalitet, der opfylder alle krav inkl. DS 452
normkrav til isolering.
De færdige Roth ThermoUnits giver en hurtig og rationel arbejdsgang på byggepladserne, så du kan få afsluttet opgaverne.
Samtidig sikres det, at der i fremtiden er nem og overskuelig
adgang til gulvvarme- og fordelerinstallationen. Man skal blot
fjerne frontisoleringen, så har man uhindret adgang til hele
fordelerarrangementet.
Når du anvender skaktbeslaget, får du mulighed for at trække alle
de lodrette rør først og derefter montere fordelerinstallationen,
så du får en rationel arbejdsgang og flot finish.
Gulvvarme:
Med Roth ThermoUnit er der mange muligheder. Du kan få
gulvvarmefordelere uden shunt, eller du kan vælge vores
populære ShuntUnit.
Brugsvand:
Fordelerrørene fås i rødgods. Rødgodsfordelerne kan
leveres med fordelerkoblinger eller indstikskoblinger.
Radiatorvarme:
Du kan også vælge at få ThermoUniten med fordelerrør til
radiatorer.

ThermoUnitens mål passer naturligvis til almindelige
skakt- og skabsmål, med en bredde på 550 mm.
Skaktbeslaget kan leveres i standarddybde på 185 mm, 225 mm,
250 mm og 275 mm, men kan også leveres i andre mål.
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Roth fortsætter kampen
mod vandskader
GDV-godkendt og systemgodkendt af SINTEF

Alle produkter i Roth MultiPex® systemet med myndighedskrav har GDV-godkendelse eller
tilsvarende for at sikre vandkvaliteten og VA-godkendelse for at sikre de fysiske egenskaber.
Derudover har vi valgt at lade vores Roth MultiPex® rørsystem teste som en samlet enhed
af SINTEF - Nordens strengeste testorgan. Dette indebærer at rør, tomrør, koblingsdåser,
væggennemføringer, fordelerskabe m.v. er testet som et komplet system, hvor alle komponenterne fungerer sammen og udgør et vandtæt/lækagesikret rør-i-rør system.

Lækagesikre
installationer

Roth fordelerrør EURO-red

Roth QuickBox og QuickBox-red

> Kan iht. SBI anvisning 227 anvendes til alle lovlige
vandkvaliteter i Danmark
> Overholder de skærpede grænseværdier
for blyafgivelse til drikkevandet
> Fordelerkoblinger fås til 12, 15, 16, 18 og 20 mm
> Alle vandberørte dele på EURO-red fordeler og koblinger
er i rødgods

Koblingsdåser til mur og pladevæg. Koblingsdåserne leveres med
indstik til pex-rør. Du kan vælge mellem messing vinkel eller
rødgods vinkel (QuickBox-red).

NYHED
Roth fordelerrør
EURO-red med 15 mm
indstikskobling

NYHED

> Alle vandberørte dele
er i rødgods
> Fås med 2, 3 og 4 afgreninger

NYHED
Roth indstiksfittings i rustfrit stål

Roth QuickBox monteringssæt
til pladevæg

> Alle vandberørte dele er i rustfrit stål
aisi 316
> Bredt program i 15, 18 og 22 mm
> Nu kan du lave hele fordelerarrangementet i
rødgods og rustfrit stål
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På messen møder du:
Eksternt salg
Rene Højen Pedersen - Salgskonsulent
Mobil: +45 20 35 35 65
E-mail: rene.pedersen@roth-danmark.dk

Jacob Mortensen - Salgskonsulent
Mobil: +45 23 45 68 99
E-mail: jacob.mortensen@roth-danmark.dk

Storkøbenhavn, Nordsjælland og Bornholm

Nordjylland

Palle Madsen - Salgskonsulent
Mobil: +45 40 43 86 72
E-mail: palle.madsen@roth-danmark.dk

Tomas Aagesen Vinther - Salgskonsulent
Mobil: +45 21 89 41 81
E-mail: tomas.vinther@roth-danmark.dk

Fyn, Midt- og Sønderjylland

Midt-, Vest-, og Sydsjælland

Key Account Manager/Ekstern salg
Glenn Adsbøl - Key Account Manager
Mobil: +45 30 45 77 87
E-mail: glenn.adsboel@roth-danmark.dk

Ken Jakobsen - Key Account Manager
Mobil: +45 24 85 82 54
E-mail: ken.jakobsen@roth-danmark.dk

Vest: Jylland og Fyn

Øst: Sjælland og Bornholm

Internt salg/Teknisk support
Henrik Boe Jacobsen
Internt salg/Teknisk support

Michael B. Saust
Internt salg/Teknisk support

Direkte: +45 47 33 97 07
E-mail: henrik.jacobsen@roth-danmark.dk

Direkte: +45 47 33 97 05
E-mail: michael.saust@roth-danmark.dk

Ledelse og markedssupport
Per Kronil
Market Director, North Europe Group

Kim Hansen
Product Manager

Direkte: +45 47 33 97 01
Mobil: +45 24 76 46 48
E-mail: per.kronil@roth-danmark.dk

Direkte: +45 47 33 97 03
Mobil: +45 40 10 93 26
E-mail: kim.hansen@roth-danmark.dk

Projekt

Marketing
Bo Engell Christensen
Projektkoordinator

Pia Rasmussen
Marketingansvarlig

Direkte: +45 47 33 97 06
Mobil: +45 21 46 11 15
E-mail: bo.christensen@roth-danmark.dk

Direkte: +45 47 33 97 15
Mobil: +45 41 66 16 23
E-mail: pia.rasmussen@roth-danmark.dk

Din indtjening ligger og flyder på gulvet...
...lad os samle den op sammen!
Roth mobile pladeskole

Roth gulvvarmesystemer er udviklet til dig, der er
professionel installatør og ønsker tilfredse kunder.
Vi leverer altid komplette systemer, som er lette at
arbejde med – fra start til slut.
Når du bruger en komplet gulvvarmeløsning fra Roth,
sikrer du en ensartet kvalitet, og du kan være sikker på,
at alt passer sammen. Det giver en hurtigere arbejdsproces og en tryghed for kvaliteten.
Vi ved og har fuld forståelse for, at du som VVS-installatør
har en travl hverdag og dermed kan have svært ved at holde
dig ajour med alt lige fra regler og lovgivning til den seneste
udvikling inden for gulvvarme, rørsystemer mm.

Vi har hele kittet med, lige fra mørtel til forklæde. Vi begynder helt fra bunden og kommer gennem hele processen,
og sammen får vi lagt vores to populære gulvvarmesystemer, og du får det færdige resultat at se.
Tilmelding
Undervisningen varer typisk et par timer og kan også
arrangeres som et gå-hjem-møde. Og vi har selvfølgelig
en forfriskning med til arrangementet.
Er du interesseret i at høre mere eller allerede nu booke
vores mobile pladeskole, så kontakt din Roth salgskonsulent
eller send en mail til service@roth-danmark.dk
Allerede nu har du mulighed for at booke din Roth
salgskonsulent til at komme forbi med Roth mobile
pladeskole.

Derfor har vi udviklet en mobil pladeskole, hvor vi kommer
til dig med vores pladesystemer, så du undgår transport
frem og tilbage.
Vi kommer ud til dig og viser, hvor nemt og hurtigt du
lægger vores Roth Clima Comfort og vores Roth Compact®
pladesystemer.

ROTH DANMARK A/S
Centervej 5
3600 Frederikssund
Tel. +45 4738 0121
E-mail: service@roth-danmark.dk
roth-danmark.dk

Vi udvider Roth skolen
Nu også snart med
undervisning i
lækagesikre installationer!

