
Roth QuickCalc
- alltid tillgängligt

Räkna snabbt och enkelt ut pris och 
materialåtgång på ett golvvärmesystem...

QuickCalc



Roth QuickCalc – ditt nya verktyg

Med Roth QuickCalc kan du snabbt och smidigt 
göra en överslagsberäkning på ett golvvärme-
system, och få en materiallista över de artiklar 
som går åt. Du får ditt projekt som en PDF l 
och som en lista i Excel på din mail, vilket sker 
automatiskt från systemet. Programmet arbetar 
med ett intuitivt gränssnitt som är lätt att lära 
sig och förstå.

QuickCalc systemet är designat som ett dyna-
miskt webb-gränssnitt i HTML5. Detta gör att 
man kan använda kalkulatorn på i stort sett alla 
former av webbläsare både på PC och mobila 
enheter. Man kan som installatör, konsult eller 
grossist skapa ett konto genom att skicka in en 
ansökan via länken i programmet.

Tillgången till RothCalc systemet gör att man en-
kelt och snabbt kan skapa och designa sitt eget 
golvvärmesystem. Det enda som krävs är att man 
har den grundläggande informationen om värme-
systemet och de ytor som ska ha golvvärme.

Det är även möjligt att skicka in sitt projekt till 
Roth Nordic direkt från systemet, i så fall kom-
mer vår tekniska support kontakta kunden och 
hjälpa till med de sista justeringarna.

Om du är återförsäljare av Roth Nordics produk-
ter, konsult eller installatör, tveka inte att höra av 
dig till Roth Nordic så hjälper vi dig igång. 

QuickCalc link:
www.roth-quickcalc.com

› Logga in eller ansök om 
konto.

Påbörja beräkning
› Fyll i fälten med hjälp av 
drop-down menyerna.

Rumsöversikt



Specificera rum
› Skriv in namn på rummet
› Golvyta
› Golvkonstruktion

› Bild av vald golvkonstruk-
tion visas - du kan bläddra 
mellan olika konstruktioner 
med pilarna.

› Översikt över de inmatade 
rummen.

Översikt
› Rum och golvyta
› Total rörlängd
› Pris

Projektuppgifter
› Information om kunden/
projektet.

› Bekräa att inmatade upp-
gier är korrekta.



Projektet är skickat till din e-mail.
Du kan nu välja mellan följande alternativ:

› Skicka PDF till Roth Nordic för teknisk support.
› Öppna PDF, för att se projektsammanställning och pris.
› Öppna i Excel, för att enkelt kunna kopiera materiallistan.

ROTH NORDIC AB
Käglingevägen 37
213 76 Malmö
Tel. +46 40534090
Fax  +46 40534099
E-mail: service@roth-nordic.se 
roth-nordic.se

Du gör en snabb beräkning så sköter vi resten!
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