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Roth Nordic får ansvaret för Roth UK, och byter samtidigt namn till
Roth North Europe
Beslutet om den nya Roth organisationen togs för mer än ett år sedan. Tiden fram till idag har används till grundliga analyser av
marknaden i UK och planering av den framtida plattformen och organisationen. Nu är man klar för implementering av den nya
strategin.
Det är först och främst en klapp på axeln och en stor tillitsförklaring när ”Executive board” från det familjeägda Roth Industries lägger
ansvaret för bolagets engelska aktiviteter i händerna på den nordiska ledningen, som hittills har stått i spetsen för de nordiska och
baltiska aktiviteterna. ”Executive board” har bl a lagt stor vikt vid den positiva tillväxt och utveckling som Roth Nordic har haft de
senaste 5 åren.
"Utöver det rent strategiska beslutet om att lägga Roth UK in under Roth Nordic, så är det mellan dessa två en ganska god match både
marknadsmässig och produktmässigt. På båda marknaderna har vi speciellt fokus på golvvärme och kyla samt rörsystem till vatten
och värme. Roth Nordic står idag, inom dessa produktsegment, på en stark plattform, som ger oss alla möjligheter till den vidare
utvecklingen i UK", säger General Manager, Jens Persson.
Roth Nordic har sedan 2008 haft sitt nordiska huvudkontor i Frederikssund med tillhörande centralt logistik- och servicecenter.
För att fortsatt kunna erbjuda samma höga servicegrad och leveranssäkerhet påbörjar vi nu en större utbyggnation av både lager
och administration.
Utöver centralt logistik- och servicecenter, kommer utbyggnationen av vår nordeuropeiska huvudkontor också innehålla en
uppgradering av kund- och undervisningsfaciliteter. Vi kommer även att bygga om och utveckla vårt nyaste affärsområde, prefabricerade lösningar inom golvvärme-, kyla och rörsystem till vatten och värme.
Roth North Europe har en klar vision om en stark förankring lokalt på våra marknader. Därför kommer våra säljkontor i de nordiska
länderna och UK fortsatt säkerställa lokal sparring och support.
Ny web adress för Roth Sverige: www.roth-sverige.se
Ny web adress för Roth North Europe: www.roth-northeurope.com
Gamla web adresser och e-mails kommer fortsatt att fungera.
För ytterligare information kontakta: General Manager, Jens Persson, e-mail: jens.persson@roth-sverige.se, tlf. 0703 90 20 42.
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