Roth prefabrikkerte skap

Prosjekttilpassede løsninger for ditt behov
Ved å velge Roth prefabrikkerte skap- løsninger vil man oppleve å få høy kvalitet som oppfyller alle krav
til TEK17. Skapene leveres merket og installasjonsklare, noe som forenkler arbeidet ute på byggeplass.
Ettersom fittings er ferdig montert så er det kun skap og rør som monteres til slutt. Det reduserer den
totale arbeidstiden.
Roth har flere års erfaring med å sette sammen prefabrikkerte skap, som vi produserer etter våre kunders
behov. Erfaringen viser at praktisk talt alt kan prefabrikkeres - det er bare fantasien som setter grenser.
Kontakt Roth Norge for en dialog om hvilke muligheter som finnes.
› Fordeler med prefabrikkerte skap
› Prefabrikkerte løsninger for alle typer av installasjoner, for alle som vil spare tid i installasjonen og
sikrestille en effektiv installasjonsprosess uten merkostnader.
› Ved bestilling av prefabrikkerte skap så reduserer man tid på utpakking av produkter og overflødig
emballasje.
› Ved behov kan skap merkes slik at levering til de forskjellige boenheter ikke forveksles.
› Roth QuickSkap og Roth MultiPex® rørsystem er utviklet og testet sammen. Dette for å sikrestille en
god systemløsning som tilfredsstiller Sintefs krav til Teknisk Godkjenning.
› Prefabrikkerte skap minimerer risiko for problemer og forsinkelser i byggeprosessen.

Et utvalg av varianter
Her viser vi et lite utvalg av de skap vi selger mest av. Men husk at vi kan produsere skap som passer
akkurat deres behov. Dere kan når som helst tilpasse de viste typene når det gjelder f.eks. antall
gulvvarmekurser, antall kurser på varmt og kaldt vann, endre skap m.m.

Roth 550 Quickskap

Roth produserer alle typer prefab skap med våre kjente kvalitetsprodukter i
Roth MultiPex® sortimentet.
Dette er ett standard 550 Quickskap i plast som egner seg svært godt til
prefabrikkering av alle typer av installasjoner, der dybden er maks 96 mm.
I dette skapet har vi installert gjennomgående 32 mm Alu-Laser tilførselsrør.
Fra tilførselsrørene ønsker kunden avstengning så nære T-rørene som mulig før
installering av magnetventil og videre til fordelerne. I dette prefabrikkerte
skapet har vi 8 kalde og 5 varmtvannskurser med to magnetventiler.
Ved behov så kunne man oppgradert med ytterligere 3 -4 kaldt og varmtvannskurser.
Det er stort potensiale i Roth’s skap, derfor er det viktig med tidlig dialog for å
optimalisere den rimeligste og beste løsningen for prosjektet.

Roth Inntaksskap

Roth har utviklet ett inntaksskap sammen med kompetente rørleggere. Inntaksskapet
har samme kjente design og løsninger som Roth gulvvarmeskap og kombiskap.
Inne i inntaksskapet er det prefabrikkert en stamme med kjente merkevarer. I tillegg til
stammen så er det montert fordelerfeste i skapet som er multi justerbart, overløp for
drenering og prefabrikkerte nippler oppe og nede.
Skapet er produsert med en integrert «sprutgardin» som vil lede vannet til den vanntette bunnen og ut i overløpet. Roth Inntaksskap er NTVVS 129 godkjent og ligger under
Roth’s Sintef TG2556.
Roth kan enkelt tilpasse skapet med prefabrikkert løsning etter behov.
Passer for gulvarme og tappevann.

Hvordan man bestiller et prefabskap skreddersydd etter dine behov
Om dere vil bygge med prefab er det første steget å kontakte Roth – distiktslederen som hører til i
din region. Sammen med vår distriktsleder definerer dere spesifikasjonene for ønsket prefabrikkering,
som igjen tas i produksjon og leveres til dere innenfor den ønskede fristen.
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