Velkommen til...

Roths mobile
gulvvarmeskole
German quality since 1947

Roths gulvvarmesystemer
Til renovering og nybygg hvor responstid og byggehøyde er avgjørende.
Roths gulvvarmesystemer kan benyttes sammen med alle typer overgulv.
Det kan legges oppå eksisterende gulv og minimerer derfor byggetiden.

Roth Clima Comfort system

> 17 mm byggehøyde
> Responstid: 18 minutter
> Perfekt til renovering av bad

Roth Compact® system

> 14 eller 24 mm byggehøyde
> Responstid: 24 minutter

Roths mobile gulvvarmeskole
Roths gulvvarmesystemer er laget til deg som er
profesjonell rørlegger og som ønsker fornøyde
kunder.

Vi har derfor utviklet en mobil gulvvarmskole,
hvor vi kan komme til deg for å vise våre
gulvvarmesystemer.

Vi leverer alltid komplette systemer, som er enkle
å jobbe med - fra start til slutt.

Vi viser hvor enkelt og raskt du legger
Roth Clima Comfort og våre Roth Compact®
gulvvarmesystemer.

Når du velger en komplett gulvvarmeløsning fra
Roth sikrer du kvalitet, trygghet for kunden og
ikke minst gir det deg som rørlegger en raskere
arbeidsprosess.
Vi både vet og har full forståelse for at du som
rørlegger har en travel hverdag. Det kan være
vanskelig å holde deg ajour med alt av krav og
lover innenfor gulvvarme, rørsystemer mm.

Vi tar med hele kittet, alt fra avrettingsmasse
til forkle. Vi starter helt fra bunnen og viser
hele prosessen. Sammen får vi lagt to av våre
mest populære gulvvarmesystemer som du vil
se det ferdige resultatet av.

Påmelding



Undervisningen varer ett par timer og kan også arrangeres som et hjemme-hos-møte.
Vi har selvfølgelig en forfriskning med til arrangementet.
Er du interessert i å høre mer, eller allerede nå ønsker å booke vår mobile gulvvarmeskole, så kontakt din Roth salgsrepresentant eller send en mail til
wenche.toemmeraas@roth-norge.no
Benytt deg av muligheten for å booke vår Roth representant til å komme innom med
Roths mobile gulvvarmeskole.

Velkommen

ROTH NORGE AS
Billingstadsletta 19
1396 Billingstad
Tel. +47 67 57 54 00
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