
Roth Clima Comfort 
gulvvarmesystem  
- perfekt til  
renovering og nybygg
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Roth Clima Comfort hurtigregulerende gulvvarmesystem 
- perfekt til renovering og nybygg

Fordeler ved bruk av Roth Clima Comfort:
> Kan legges oppå eksisterende gulv 
> Perfekt til renovering og nybygg
> Rask byggetid
> Valgfritt overgulv 
> Lav byggehøyde, helt ned til 17 mm  
> Hurtigregulerende - responstid ned til 18 minutter  
> God varmefordeling - gir økt komfort
> Energibesparende - besparelse opp til 14% 
> Kort installasjonstid
> Gangbart etter 2 - 5 timer 
> Produsert i gjenbruksplast fra bl.a. brukte vannflasker.

Bruksområde: 
> Våtrom/tørre rom
> Renovering
> Nybygg
> På gulv og/eller vegg

Roth Clima Comfort gulvvarmesystem er et opplagt valg til  
deg som ønsker gulvvarme. 

Står du overfor en renovering og du ønsker gulvvarme, så  
er Roth Clima Comfort systemet et perfekt valg. Systemplatene  
har lim på baksiden og legges enkelt oppå det eksisterende 
gulv, så du slipper å ta bort ditt eksisterende gulv. 

Roth Clima Comfort systemet har en lav total byggehøyde helt 
ned til 17 mm, og er derfor spesielt velegnet når byggehøyden 
er avgjørende.  
Byggehøyden er ofte avgjørende ved renovering, men ofte  
også i nybygg.
 
Gulvvarmerørene ligger tett på overflaten, noe som gir en rask 
responstid og du vil oppleve en god komfort. 
Responstiden på gulvvarmesystemet er ned til 18 minutter, fra 
20 - 23 grader, altså den tid det tar fra gulvet er kaldt, til den 
ønskede gulvtemperatur oppnås. 

Roth Clima Comfort systemet kan benyttes med valgfritt over-
gulv, parkett, laminat, tre, fliser, tepper eller linoleum.



Installasjonstiden er kort - og kan derfor raskt tas i 
bruk. Systemet er allerede gangbart etter 2 - 5 timer. 
 
Roth Clima Comfort systemet kan også installeres 
i vegger, og kan brukes som ”radiator” i rom hvor 
gulv-flaten ikke er stor nok til å dekke rommets  
varmetap eller ønsket varmebehov. Systemet kan også 
monteres i veggen, og kan fungere som håndkletørker.

Roth har produsert gulvvarmesystemer i mer enn 40 
år og utvikler systemene konstant. 
Systemene er hovedsaklig fremstilt i Tyskland, noe 
som garanterer tysk nøyaktighet og kvalitet. 

Byggehøyde 

ned til 17 mm



ROTH NORGE AS
Billingstadsletta 19
1396 Billingstad 
Tel. +47 67 57 54 00
E-mail: service@roth-norge.no
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En vannflaske i går - et Roth gulvvarmesystem i dag 
Roth systemplater er produsert av gjenbruksplast som bl.a. har vært vannflasker. 
Roth tar ansvar, og vi har som virksomhet forpliktet oss til å sikre at vi beskytter miljøet utover  
de lovmessige krav.


