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Drinkwater speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven. 
Of u het nu gebruikt voor het bereiden van maaltijden 
en drankjes, om jezelf te wassen of om de vaat of de was 
te doen. Drinkwater is een kostbaar goed en het moet in 
perfecte kwaliteit geleverd worden.

2



3

  Roth leidingsystemen voor de 
bescherming van de consument

Als gevolg van de steeds wisselende 
kwaliteit van het water in bepaalde 
regio's, kunnen traditionele materialen, 
verbindingen en verbindingsmethoden niet 
gebruikt worden voor drinkwaterinstallaties. 
Verschillende factoren zoals te hoge of 
te lage pH-waarden, vrije kooldioxide, 
chloriden in het water etc., kunnen leiden 
tot problemen met corrosie in traditionele 
drinkwatersystemen, waardoor extra 
verontreiniging ontstaat.

Alle componenten van het Roth 
drinkwatersysteem voldoen aan de eisen 
van de herziene Trinkwasserverordnung 
(Duitse drinkwater regelgeving) en DIN 
50930-6. Het Roth drinkwatersysteem 
kan zonder beperking worden gebruikt 
voor alle drinkwaterkwaliteiten.

Drinkwater is één van de levensnoodzakelijke benodigdheden
en wij willen ervoor zorgen dat het altijd van de beste kwaliteit is.

Traditionele installatiesystemen en 
materialen zijn niet langer voldoende. 
Het Roth drinkwatersysteem voorkomt 
kalkafzetting en corrosie. Het systeem 
combineert tal van voordelen door zijn 
universeel en compleet ontwerp, welke 
compatibel is met alle soorten installaties 
in moderne gebouwen. Alle onderdelen zijn 
op elkaar afgestemd en ontwikkeld op basis 
van praktische toepassingen. Hoogwaardige 
materialen, kwaliteitscontrole tijdens 
de productie en systeemgoedkeuring 
volgens DVGW (Duitse technische en 
wetenschappelijk vereniging voor gas en 
water), zijn belangrijke kenmerken van het 
Roth drinkwatersysteem..
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    Gemak van installatie en veiligheid 
combineert in één systeem

Het assortiment van Roth leidingsystemen 
met PressCheck® functie biedt 
systeemoplossingen aan tot 63 mm. De 
systemen bestaan uit Roth Alu-Laserplus® 
meerlagige buizen en Roth kunststof 
koppelingen, aangevuld met Roth metalen 
koppelingen. Deze worden gecombineerd 
om veilige en betrouwbare verbindingen 
in drinkwater- en radiatorsystemen 
te garanderen. U profiteert van twee 
innovatieve componenten, die ontworpen 
zijn voor een verbeterde gebruiksgemak en 
veiligheid in de Roth leidingsystemen. 

   Alles vanaf de waterteller tot aan het 
verbruikspunt

Roth metalen koppelingen voor 
schroefverbindingen en overgangspunten 
ronden het Roth leidingsystemen 
assortiment af. Het Roth drinkwatersysteem 
kan voor alle soorten drinkwater gebruikt 
worden. Alles wat u nodig heeft voor uw 
installatie, startende vanaf de waterteller 
tot de leidingen naar de verbruikspunten, is 
beschikbaar.

De koppelingen worden aan de 
leidingen bevestigd door de Roth radiale 
perskoppeling technologie. De perfect op 
elkaar afgestemde componenten kunnen 
snel en kosteneffectief gecombineerd 
worden op verschillende manieren om 
verbindingen te maken boven de vloer, 
uit de muur of uit de plinten bij één- of 
twee-leidingsystemen. Met de Roth 
verbindingstechnologie kan u in enkele 
seconden veilige verbindingen realiseren. 
Systeeminspecties volgens DVGW werkblad 
W534 en de uitgebreide garantie van Roth 
geven u extra gemoedsrust.

   Breed bereik van Roth T-koppelingen
 

Het Roth assortiment van koppelingen 
biedt een ongeëvenaarde diepte. Ongeacht 
met welke installatiesituatie u te maken 
heeft, T-koppelingen in diverse getrapte 
maten zijn beschikbaar voor een snelle en 
kosteneffectieve installatie zonder extra 
reductie elementen of anders gevormde 
onderdelen te moeten gebruiken.

Roth leidingsystemen
één oplossing voor sanitair en verwarming

> Universeel toepasbaar
> Eenvoudige en gemakkelijke 

installatie
> Veilige verbindingen
> Groot aanbod aan opties 

beschikbaar
> Uitgebreid assortiment



  Conform internationale keurmerken

Germany Denmark Denmark Great Britain Finland

Netherlands NetherlandsNorwayAustria Austria

Poland Russia Sweden

AG65
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   Innovatief in vorm en functie

Om betrouwbare leidingsystemen te waarborgen, ontwikkelde Roth high-performance 
kunststof koppelingen, gemaakt van PPSU (polyphenylsulfon), die al meer dan een 
miljoen keer hun waarde hebben bewezen. Roth is een specialist in kunststof en heeft zijn 
uitgebreide expertise in high-tech kunststof toegepast in de ontwikkeling van deze nieuwe 
kunststof koppelingen.

Deze geavanceerde koppelingen staan voor een echte innovaite op gebied van vorm en 
functie. De koppelingen hebben een compact ontwerp, om de installatie te vergemakkelijken, 
en de geïntegreerde Roth PressCheck® functie biedt een extra veiligheidsmarge.

Roth kunststof koppelingen met PressCheck®
voor verbindingen waar u op kan vertrouwen



8

    Compact ontwerp maakt installatie 
gemakkelijker

Het slanke, compacte ontwerp geeft de 
koppelingen een maximale mechanische 
stabiliteit en maakt de installatie 
gemakkelijker, in het bijzonder in kleine 
ruimtes en wanneer de leidingen onder 
een hoek geplaast worden. De speciale 
contouren van de beschermende huls die 
in de leiding wordt aangebracht, voorkomt 
dat de buis afglijdt. De installateur hoeft 
hierdoor de leiding/koppeling niet vast te 
houden, waardoor men verticale buizen 
makkelijker kan installeren. Dit biedt 
aanzienlijke voordelen in termen van het 
gemak en de snelheid van het installeren.

De installateur kan een visuele controle 
uitvoeren door te kijken door een opening 
in de inox pershuls zodat de buis goed 
zit. Dankzij het rotatiemechanisme kan de 
installateur de verbinding van alle kanten 
bekijken.

Wanneer de inox pershuls beschadigd 
is, kan de installateur de, in de fabriek 
gemonteerde, pershuls vervangen. De 
speciale vorm van de inox pershuls 
vergemakkelijkt het positioneren van 
de persbekken. De Roth kunststof 
koppelingen worden geïnstalleerd met Roth 
persgereedschap.

Roth kunststof koppelingen met PressCheck®
compact met bijkomende veiligheid

> Compact design
> Gemakkelijk te installeren in 

kleine ruimtes en verticale 
leidingsystemen

> Opening voor een visuele controle 
van de leidingpositie

> Preciese persbek positionering
> Duurzame veilige verbindingen
> Corrosie- en kalkafzettingbestendig
> Hoge drukken en temperaturen 

bestendig
> High-tech PPSU kunststof
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   Roth PressCheck®  
voor meer veiligheid

Het perspatroon op Roth koppelingen 
kan makkelijk gezien en gevoeld worden, 
waardoor de installateur de mogelijkheid 
heeft om een snelle visuele controle van de 
perskoppeling uit te voeren met de Roth 
PressCheck.
In overeenstemming met DVGW werkblad 
W534, worden de koppelingen met Roth 
PressCheck ontworpen om te lekken 
wanneer ze niet geperst zijn, waardoor 
een extra veiligheid in het leidingsysteem 
ingebouwd wordt. Water ontsnapt van een 
ongeperste verbinding  op een gedefinieerde 
plaats tijdens het testen, zodat een niet 
geperste koppeling direct kan worden 
gedetecteerd. 
Het kan nu eenmaal gebeuren dat een 
koppeling vergeten werd te persen en een 
druktest kan dan op eenvoudige wijze 
latere kostbare schade vermijden. Zodra de 
Roth koppelingen met PressCheck geperst 
zijn, zorgen twee afdichtingen voor een 
permanente en betrouwbare verbinding.

    PPSU – voor verbindingen waar u op 
kan rekenen

Het high-tech kunststof PPSU (polypfe-
nylsulfon) scoort hoge toppen op vlak 
van treksterkte, elasticiteit, stijfheid en 
warmte vervormingsweerstand. Dit maakt 
het ideaal voor drinkwaterinstallaties en 
radiatoraansluitingen. Het materiaal is 
volledig hygiënisch veilig en is ideaal voor 
alle kwaliteiten van drinkwater. Roth kop-
pelingen zijn gecertificeerd volgens DVGW 
werkblad 534

- Specifieke waterlek in geval van ongeperste koppelingen 
-  Visuele controle van de perskoppeling dankzij het 

duidelijk zichtbare Roth perspatroon.

Gegarandeerde veiligheid met Roth PressCheck®:
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Roth kunststof koppelingen met PressCheck®
de ideale aanvulling op PPSU

> De perfecte keuze voor 
schroefdraadverbindingen

> Ideaal voor systeemcombinaties 
met Roth kunststof koppelingen

> Bestand tegen corrosie
> Uitstekende eigenschappen 

wanneer onderworpen aan trek-  
en drukbelasting

> Gemaakt van recycleerbare 
materialen

  Materiaal met een bewezen reputatie

De keuze van geschikte materialen 
speelt een vitale rol bij optimale 
drinkwaterkwaliteit. Corrosie of stoffen die 
vrijkomen door de gebruikte materialen 
kunnen aanzienlijk de waterkwaliteit doen 
dalen. Om de consument te beschermen, 
mag het materiaal geen gevaar voor de 
gezondheid creëren. De high-performance 
PPSU kunststof en koperlegeringen die 
Roth gebruikt op de metalen koppelingen 
zijn ideaal voor drinkwaterinstallaties. De 
gestandaardiseerde materialen hebben een 
bewezen reputatie dankzij vele jaren van 
praktische toepassingen en ze voldoen aan 
de huidige technologische vereisten.

  Geschikt voor alle 
drinkwaterkwaliteiten

Roth metalen koppelingen worden 
gekenmerkt door hun uitzonderlijke 
robuustheid en hun type koper is één van de 
meest corrosiebestendige materialen. Zelfs 
wanneer wanneer blootgesteld aan extreme 
watercondities, kan het materiaal veilig 
worden gebruikt bij drinkwatersystemen. 
Roth metalen koppelingen zijn geschikt 
voor alle drinkwaterkwaliteiten en kunnen 
gecombineerd worden met alle gekende 
installatiematerialen.

Roth wandconsole set type I/SE (100/153),
Roth messing muurplaten met roestvrij stalen behuizing 
en met een geluidsisolatiekit voor geluidsdemping

Roth wandconsoleset type I/SE (100/153),
Roth messing U-vormige wandplaten met roestvrij 
stalen behuizing en met een geluidsisolatiekit voor 
geluidsdemping
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  Roth metalen koppelingen - geschikt 
voor de job

DVGW richtlijnen (Werkblad W534) bepalen 
dat koppelingen met schroefdraad, die 
worden gebruikt in drinkwaterinstallaties, 
van metaal moeten zijn. Roth metalen 
koppelingen zijn de oplossing bij uitstek. 
Ze zijn corrosiebestendig. Ze voldoen 
aan de strengste internationale normen 
en zijn ideaal geschikt voor specifieke 
applicatie-eisen voor drinkwater- en 
verwarmingssystemen.

Roth metalen componenten voldoen aan 
de nieuwste gezondheids- en milieu-eisen. 
Conform met DIN50930-66 en gerelateerde 
regelgeving, die de effecten van opgeloste 
metalen materialen op de kwaliteit van 
het drinkwater regelen, kunnen alle Roth 
legeringen zonder beperkingen worden 
gebruikt over de volledige waaier van 
drinkwaterinstallaties. De legeringen 
hebben uitstekende eigenschappen wanneer 
ze worden blootgesteld aan trek- en 
drukbelasting. Roth metalen koppelingen 
hebben ook de innovatieve PressCheck 
functie.

  Zorg dragen voor het milieu

Een bijkomend voordeel van metaal is 
dat het verkregen wordt van gerecycleerd 
materiaal, waardoor grondstoffen gespaard 
worden en het milieu beschermd wordt. 
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Roth Alu-Laserplus® systeemleidingen
Beproefde en geteste meerlagige leidingtechnologie met extra aluminium

  De ideale leiding voor uw drinkwater

Roth ingenieurs hebben verdere 
verbeteringen aangebracht aan de vijf-lagige 
leiding, welke gebruikt wordt in de Roth 
leidingsystemen. De aluminiumlaag van de 
Roth Alu-Laserplus systeemleiding bestaat 
uit een betere sterkte legering die meer 
veiligheid en installatiegemak biedt. Voorts 
zijn stompe laserlassen gebruikt om een 
homogene aluminiumlaag te bekomen.

De kern van de Alu-Laserplus systeemleiding 
is een dikwandige polyethyleen basisleiding, 
die getest is volgens de strengste kwaliteits-
eisen. Dit verhoogt de stabiliteit van de  
totale leidingsconstructie. De twee 
hoogwaardige polymeerlagen zorgen voor 
een veilige hechting tussen de dikwandige 
basisleiding, de homogene aluminumlaag 
en de polyethyleen beschermlaag aan de 
buitenzijde.

  Speciale bescherming voor veeleisende 
toepassingen

Roth Alu-Laserplus systeemleidingen zijn 
verkrijgbaar met een PE beschermende 
leiding of een thermische isolatie om 
warmteverliezen te minimaliseren en om 
plafonds, vloeren en wanden te beschermen 
tegen oververhitting.

Afhankelijk van de toepassing, kan u ook 
een 9 mm isolatie voor afmetingen van 
14 tot 25/26 mm gebruiken, conform de 
EnEV of DIN 1988 vereisten. Voor de maten 
17 en 20 mm is er ook een asymetrische 
100% isolatie oplossing beschikbaar. De 
polyethyleen leidingisolatie voldoet aan 
WLG 040, en aan de DIN 1988 eisen.
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  Belangrijkste kenmerken van Roth Alu-Laserplus®  
Systeemleiding met 5 functionele lagen

Elke laag heeft zijn eigen functie, waardoor Roth Alu-Laserplus systeemleidingen de 
volgende kenmerken aanbiedt:

> Dikwandige basisleiding voor het waarborgen van een goede stabiliteit
> Extra aluminum voor extra sterkte
> Stomp laser-gelast om een homogene aluminiumlaag te vormen
> Hoge kwaliteit polymeren, die ervoor zorgen dat de vijf lagen permanent zijn verbonden
> Geschikt voor drinkwater- en verwarmingssystemen (lage opslagkosten, geen risico van 

door elkaar halen)
> Corrosiebestendig
> Vrij van kalkafzetting
> Zuurstofbarrière
> Geschikt voor alle drinkwaterkwaliteiten
> Minimale thermische rek
> Goede druk- en temperatuurstabiliteit
> Goede ruisonderdrukking
> Goede dimensionale stabiliteit tijdens aanhoudende werking en na het buigen van 

leidingen
> Geen lassen, draadsnijden, solderen of lijmen
> Flexibel voor eenvoudige installatie met een minimum aan afval
> Constant debiet over lange perioden
> Lange levensduur
> Internationaal gecertificeerd

Toepassingsgebied: drinkwaterinstallaties / verwarmingsinstallaties

Afmetingen

14 mm 16 mm 17 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm

Buitenste leidingdiameter 14 mm 16 mm 17 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm

Binnenste leidingdiameter 10 mm 12 mm 13 mm 16 mm 20 mm 26 mm 33 mm 42 mm 53,6 mm

Waterinhoud 0,08 l/m 0,11 l/m 0,13 l/m 0,21 l/m 0,32 l/m 0,54 l/m 0,90 l/m 1,39 l/m 2,29 l/m

Max. werktemperatuur 95 °C 95 °C 95 °C 95 °C 95 °C 95 °C 95 °C 95 °C 95 °C

Max. werkdruk 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar

Gemiddelde lineaire thermische 
rek coëfficiënt

0,25 × 10-4K-1 0,25 × 10-4K-1 0,25 × 10-4K-1 0,25 × 10-4K-1 0,25 × 10-4K-1 0,25 × 10-4K-1 0,25 × 10-4K-1 0,25 × 10-4K-1 0,25 × 10-4K-1

Minimale buigradius (zonder 
buigveer)

5 × da 5 × da 5 × da 5 × da 5 × da 5 × da 5 × da 5 × da 5 × da

Lengte geleverd: leidingsrol
100 m
200 m

100 m
200 m

100 m
200 m
600 m

50 m
100 m

25 m

Lengtes geleverd: beschermende 
leiding

75 m 75 m 75 m 50 m 25 m 25 m

Lengtes geleverd: stangen 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m
 

Polyethyleen
Polymeer
Aluminium
Polymeer
Polyethyleen

1

3

2

4

5

1

2

3

4

5

Van toepassing op verwarmingsystemen met maximum 6 bar werkdruk
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Roth radiale persverbindingstechnologie 
één systeem voor alle toepassingen

  Niet verwijderbare en permanente 
koppelingen

Met Roth radiale persverbindingstechnologie 
kan u permanente, veilige verbindingen 
tussen Roth Alu-Laserplus systeemleidingen 
en Roth koppelingen in een kwestie van 
seconden maken. Verwissel eenvoudig 
de persbekken op de Roth perstang om 
de Roth koppelingen te bevestigen op de 
verschillende diameters van Roth Alu-
Laserplus systeemleidingen.

De Roth verbindingstechnologie is 
gebaseerd op uniform omtreksrichting 
radiaal persen, om een veilige perspassing 
tussen de Roth koppelingen en Roth 
systeemleidingen te garanderen. Deze 
technologie is ontwikkeld voor Roth 
leidingsystemen en Roth vloerverwarming 
en -koelingsystemen.

   Gevormd om een veilige verbinding te 
verzekeren

De vorm van de pershuls en de combinatie-
ring op de Roth koppelingen helpen de 
persbek op de juiste positie te plaatsen. 
Hierdoor is men zeker dat de persbekken 
goed vastzitten en niet los kunnen raken, 
waardoor een veilige persverbinding 
gemaakt kan worden. De installateur 
plaatst simpelweg de persbekken tussen 
de combinatiering op de koppeling en 
de hulslip, drukt op de handgreep en de 
verbinding is voltooid.

   Roth ACO 202 perstang - een nieuwe 
standaard in perstechnologie

De Roth ACO 202 is een compacte, 
lichte, gebruiksvriendelijk perstang 
voor het installaren van permanente 
perskoppelingen. Dit handig gereedschap 
kan ook gebruikt worden in kleine ruimtes 
waar weinig plaats is voor koppelingen. 
De kleine perstang heeft een ergonomisch 
ontwerp en is geschikt om met één hand te 
bedienen voor perskoppelingen tot 32 mm. 
De borgpen zorgt ervoor dat de persbekken 
goed geplaatst zijn. De sterke lithium ion 
oplaadbare batterijen garanderen een hoge 
perscapaciteit en korte laadtijden.

> Permanente verbindingen binnen 
enkele seconden

> Maximum bedrijfszekerheid
> Universeel toepasbaar
> Handig en makkelijk in gebruik,
 Roth gereedschap
> Compleet installatiesysteem 

vanaf de ketelverbinding en 
watermeter tot de leidingen en 
verbruikspunten

> Geen afval tijdens de installatie  
van Roth systeemleidingen
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   Universeel toepasbaar

Alle installaties die Roth leidingsystemen 
of vloerverwarming en -koeling systemen 
bevatten, kunnen uitgevoerd worden dankzij 
de Roth verbindingstechnologie. Dit creëert 
veilige verbindingen die zowel rotatie- en 
trekspanningen als temperatuurvariaties 
en drukstoten kunnen weerstaan. Roth 
verbindingstechnologie is standaard 
compatibel en biedt een optimale oplossing 
voor alle verbindingen die niet meer 
toegankelijk zijn na installatie (bijvoorbeeld 
verbindingsonderdelen geïntegreerd in 
muren, plafonds of vloeren)
 

Roth persverbindingstechnologie is perfect 
geschikt voor gebruik met Alu-Laserplus 
systeemleidingen - waardoor een radiaal, 
uniform omtrek persprofiel ontstaat. Slechts 
één set persbekken is nodig om de Roth Alu-
Laserplus systeemleidingen te persen. De 
verbindingen zijn koud geproduceerd, dus 
zonder lassen, solderen of verhitten, dat op 
veilige wijze brandgevaar voorkomt.

   Goede kwaliteit gegarandeerd

Roth biedt een uitgebreide garantie voor het 
gebruik van Roth verbindingstechnologie, 
op zichzelf of gecombineerd in een 
systeem met Roth componenten (Roth 
systeemleidingen en koppelingen)
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Drinkwaterinstallaties
Op maat gemaakte aansluitmogelijkheden en configuraties

  Het Roth drinkwatersysteem voor 
een hygiënisch veilige en efficiënte 
installatie

Verschillende soorten verbindingen kunnen 
in bouwprojecten gebruikt worden om te 
voldoen aan de verschillende technische en 
commerciële eisen.

Roth U-vormige wandplaten kunnen 
gebruikt worden voor kring en serie 
configuraties. Dit houdt lussen in de 
individuele verbruikspunten in, waardoor 
het water door het hele leidingsysteem kan 
stromen. Het installeren van Roth U-vormige 
wandplaten kunnen vooral bij publieke 
gebouwen en faciliteiten zoals ziekenhuizen 
of rusthuizen, stilstand voorkomen en 
optimale omstandigheden creëren om de 
drinkwaterkwaliteit te behouden. Het Roth 
drinkwatersysteem biedt alles wat u nodig 
heeft voor uw installatieproject, vanaf de 
watermeter tot aan de verbruikspunten.

Ongeacht de aard van uw installatie (droge 
constructie of gemonteerd op de muur 
of in kanalen), Roth drinkwatersystemen 
bieden de juiste systeemcomponenten voor 
verbindingen aan de verbruikspunten.

Roth systeemoplossingen ondersteunen 
T-configuraties en serie of kring configura-
ties - zie bijgevoegde schema's (pagina 17)
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Schematische diagrammen: In de praktijk heeft u een beschermende leiding of leidingisolatie nodig welke voldoet 
aan de toepassingspecifieke eisen volgens DIN 1988 en de energie regelgeving in uw land.

  T-configuratie

  Serie configuratie

 Kring configuratie
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  Veelzijdig in gebruik
 
   Roth radiator T-aansluiting  

Voor het verbinden van radiatoren 
boven de onafgewerkte vloer

   Roth radiator directe aansluiting  
voor het direct aansluiten van 
radiatoren boven de onafgewerkte vloer 
met de Alu-Laserplus systeemleiding

  Roth aansluitdoos 
voor de ready-to-fit onder druk radiator 
aansluitingen, die uit de muur komen, 
voorafgaand aan de afwerking van 
pleisterwerk, behangen of betegelen.

   Roth plintaansluiting  
voor het aansluiten van radiatoren aan 
de aanvoer en retour leidingen vanuit 
de plint.

Radiatorverbindingen
individuele verbindingsopties en configuraties

  Een volledig systeem voor alle aansluit-
mogelijkheden

Het Roth radiatoraansluitsysteem is 
ontworpen voor universeel gebruik als een 
complete oplossing die compatibel is met 
alle soorten verbindingen. De eenvoudige, 
tijd-efficiënte en kosteneffectieve installatie 
biedt maximale betrouwbaarheid dankzij 
de Roth Alu-Laserplus systeemleiding. De 
praktische systeemtechnologie is gebaseerd 
op slechts een paar, perfect op elkaar 
afgestemde, componenten.

  Alle verbindingen van warmtebron tot 
elke radiator

Met zijn universeel assortiment 
koppelingen, maakt het Roth 
radiatoraansluitsysteem het mogelijk 
een reeks van aansluitmogelijkheden van 
warmtebron naar elke radiator aan te 
bieden. De systeemcompenten kunnen 
gemakkelijk gecombineerd worden op 
verschillende manieren om verbindingen 
boven de vloer, op de wand of op de plinten 
te maken, gebruik makende van één- of 
twee leidingsystemen of een combinatie 
van beide. De radiatoren kunnen verbonden 
worden aan een collector of direct aan 
de opgaande leidingen. Het systeem 
kan gebruikt worden in combinatie met 
standaard radiatoren en warmtebronnen.

4

3

2

1

1 2 3 4
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  Directe aansluiting

  Twee-leidingsysteem  
met een aparte verbindingsleiding voor 
elke radiator. Verbindingen op de muren 
(verborgen)

  Twee-leidingsysteem 
in een kringconfiguratie met directe 
verbinding aan de opgaande leidingen, 
gebruik makende van de Roth leiding 
nippels gemaakt van brons. Een 
enkele radiator is geïntegreerd in 
de kringconfiguratie van een twee-
leidingsysteem door een radiator kruis- 
koppeling.
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Professionele verbindingen
Risico-vrije installatie met Roth systeemcomponenten

* Bij gebruik van Roth verbindingstechnologie

Roth Systemrohr Roth Fitting

Roth systeemgarantie*

Rohr Fremdhersteller Roth Fitting

Geen systeemgarantie

Fitting FremdherstellerRoth Systemrohr

Geen systeemgarantie

  Een ideaal assortiment van 
systeemcomponenten

Combineer nooit de Roth leidingsystemen 
met componenten van andere fabrikanten 
wanneer u 100% betrouwbare verbindingen 
wilt hebben. Alle producten in ons systeem 
zijn internationaal goedgekeurd en 
afgestemd op elkaar. Zij vertegenwoordigen 
de ideale mix voor alle mogelijke 
eisen in drankwaterinstallaties en 
verwarmingsystemen.
Het is belangrijk om enkel de originele Roth 
verbindingstechnologie te gebruiken om 
deze onderdelen te verbinden, zoals ook de 
persomtrek perfect aangepast is om bij onze 
koppelingen te passen.

 Afgestemd voor veiligheid

Een maatregel van ons geloof in onze 
producten is de uitgebreide 10 jaar 
lange Roth garantie voor de Roth 
leidingsystemen (onderworpen aan onze 
garantievoorwaarden)

Deze garantie geldt enkel als Roth 
systeemcomponenten samen met Roth 
verbindingstechnologie worden gebruikt.
Het mengen van Roth technologie met 
componenten van andere fabrieken zal de 
garantie nietig maken. In dit geval ligt het 
risico uitsluitend bij de installateur. Het 
loont dan ook te rekenen op de voordelen 
van het optimaal op elkaar afgestemde 
systeem van Roth componenten.

Roth systeemleiding Roth koppeling Leiding van derden Roth koppeling Roth systeemleiding Koppeling van derden
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Roth software
vereenvoudigt het planningsproces

  Service

Wanneer het op planning en 
projectontwikkeling voor Roth 
leidingsystemen aankomt, bieden wij met 
plezier onze ondersteuning aan!

  Effectieve computer-ondersteunende 
planning

> Snelle berekening
> Snelle vergelijkende berekeningen
> Basis voor discussies met de klant 

(verbeterde service voor u als planner)
> Projectaanpassing tijdens de bouwfase
> Ontwikkeld door ingenieurs
> Op basis van normen of landspecifieke 

rekenregels
> Vooraanstaande universiteiten van 

toegepaste wetenschappen betrokken bij 
de ontwikkeling

> Bespaar tot 80% van uw tijd
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Referenties 
Voorbeelden die voor zichzelf spreken

1

3

1  Roth drinkwaterinstallatie en vloerverwarming
 Brandweer, Ernsgaden, Duitsland 

2  Roth drinkwaterinstallatie en regenwatersysteem 
 Studios, Darmstadt, Duitsland

3   Roth leidingsystemen, vloerverwarming en regenwatersysteem
 Erich Kästner kinderdorp, Oberschwarzach, Duitsland

4   Roth drinkwaterinstallatie, vloerverwarming en warmtepompsystemen
 Vrijstaand huis, Moers, Duitsland 

5  Roth leidingsystemen
 Appartementsgebouw, Letland

2

4
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Onze sterke punten
Uw voordelen

Innovaties 
> > Vroeg herkennen van de 

marktvereisten
> Eigen materiaalonderzoek en 

ontwikkeling
> Eigen engineering
> Het bedrijf is volgens NEN EN ISO 

9001:2008 gecertificeerd

Producten 
> Montagevriendelijk, volledig aanbod 

van productsystemen
> Competentie als producent voor het 

volledige productprogramma door 
het samenwerkingsverband van Roth 
Industries

Services 
> Nationaal actieve, gekwalificeerde 

buitendienst
> Hotline en ontwerpservice
> Fabrieksopleidingen, plannings- en
 productopleidingen
> In heel Europa snelle beschikbaarheid 

van alle productprogramma‘s van het 
merk Roth

> Omvangrijke garanties en 
aansprakelijkheidsovereenkomsten



ROTH Belgium 
Putsebaan 74
3140 Keerbergen
Tel.: 015.50.92.91
Fax: 015.50.92.98
E-Mail: info@roth-belgium.be
www.roth-belgium.be
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Productie
> Zonnesystemen
> Warmtepompsystemen
> Zonne-

warmtepompsystemen 

Opslag
Opslagsystemen voor 
> Drink- en verwarmingswater
> Brandstoffen en biofuels
> Regen- en afvalwater 

Gebruik
> Oppervlakteverwarmings- 

en koelsystemen
> Leiding-installatiesystemen
> Douchesystemen
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Roth energie- en sanitairsystemen


