Välkommen till...

Roths mobila
golvvärmeskola
German quality since 1947

Roths skivsystem
För renovering och nybyggnation där reaktionstid och bygghöjd är avgörande.
Roths skivsystem kan användas tillsammans med alla typer av golv och kan läggas ovanpå
det befintliga golvet vilket minimerar byggarbetet och byggtiden.

Roth Clima Comfort system

> 17 mm bygghöjd
> Reaktionstid: 18 minuter
> Perfekt för renovering av badrum

Roth Compact® system

> 14 eller 24 mm bygghöjd
> Reaktionstid: 24 minuter

Roths mobila plattskola
Roths golvvärmesystem är utvecklat för dig som
är professionell installatör och som vill ha nöjda
kunder.
Vi levererar alltid kompletta system som är lätta
att arbeta med – från början till slut.
När du använder en komplett golvvärmelösning
från Roth säkerställer du jämn kvalitet och du
kan vara säker på att allt passar ihop. Det ger en
snabbare arbetsprocess och ökad trygghet.
Vi vet och har full förståelse för att du som
VVS-installatör har en stressig vardag, och
därmed har svårt att hålla dig uppdaterad med
allt från regler och lagstiftning till den senaste
utvecklingen inom golvvärme, rörsystem mm.

Därför har vi utvecklat en mobil golvvärmeskola,
där vi kommer till dig med våra skivsystem.
Vi kommer ut till dig och visar hur enkelt och
snabbt du lägger våra skivsystem, Roth Clima
Comfort och Roth Compact®.
Vi har allt med oss, från murbruk till förkläde.
Vi börjar från grunden och går igenom hela
processen. Tillsammans lägger vi sedan våra
två mest populära golvvärmesystem och du
får se det färdiga resultatet.

Registrering



Undervisningen tar normalt ett par timmar och kan arrangeras som platsbesök.
Vi har självklart med oss förfriskningar till arrangemanget.
Vill du veta mer eller redan nu boka vår mobila golvvärmeskola?
Kontakta då din Roth-säljare eller skicka ett mejl till
service@roth-sverige.se
Från och med februari 2020 finns möjligheten att boka din Roth-säljare
för att komma förbi med Roths mobila golvvärmeskola.

Velkommen
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