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Nu får Roth Danmark adgang til endnu større lager
I skinnende majsol sidste år tog Roth North Europe 1. spadestik til udvidelsen af de eksisterende
bygninger i Frederikssund. Ved årsskiftet er bl. a. lagerfaciliteterne udvidet med yderligere 4.200 m2.
En markant stigende årlig vækst ikke blot i Roth Danmark, men også på de øvrige nordeuropæiske
markeder, har lagt pres på de eksisterende lagerfaciliteter hos Roth i Frederikssund. ”Høj
leveringssikkerhed har altid været en stærk konkurrenceparameter hos os”, fortæller produktchef
Kim Steen Hansen, Roth Danmark. ”De nuværende lagerfaciliteter er bygget i 2008, og det stigende
krav til at kunne levere konstant voksende mængder har affødt et behov for mere tidssvarende
lagerplads og bedre lasteforhold for at sikre, at Roth opretholder hurtige og effektive leverancer til
vore kunder – også i fremtiden”.
Roth North Europe A/S, der beskæftiger ca. 100 medarbejdere, er en del af den internationale koncern
Roth Industries i Tyskland, der udvikler, producerer og markedsfører innovative og energirigtige
kvalitetsprodukter indenfor gulvvarme og rørsystemer til varme og brugsvand. Fra Frederikssund
distribueres virksomhedens produkter i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Baltikum og siden 2017
også i Storbritannien.
”Vi har i dag fået yderligere 4.200 m2. For vore kunder betyder det at vi bevarer den høje
leveringssikkerhed trods en øget vækst, fordi vi nu kan lagerføre flere varenumre og i større mængder,
end vi har gjort tidligere. Blandt andet flyttes et stort fjernlager med rør fra vore fabrikker i Tyskland
permanent til Frederikssund”, fortæller Kim Steen Hansen. Med rettidig omhu er vi sikre på, at dette
nok skal lykkes til glæde for vore kunder”.
Den store udvidelse betyder også, at adgangsforholdene er blevet væsentligt forbedret for både
leverandører og kunder. Antallet af porte er fordoblet, hvilket reducerer ventetiden betragteligt. Der er
etableret et velkomstcenter med adgang til både kaffe og toilet, fordi det er væsentligt, at både
leverandører og kunder føler sig velkomne og godt taget i mod hos Roth.
”Der er ingen tvivl om, at både vore kunder, leverandører og medarbejdere vil kunne mærke en stor
effekt både ved en større lagerkapacitet og effektivitet. Nu kan vi ad den vej imødekomme de stadigt
større volumener og krav til hurtig levering, som vore kunder efterspørger”, afslutter Kim Steen Hansen.
Udover udvidelsen af lagerfaciliteterne har Roth North Europe også udvidet administrationsarealet og
området for præ-fabrikation. I de kommende måneder vil der blive etableret helt nye mødefaciliteter,
showroom og skolefaciliteter, ligesom området for en mere lean præ-fabrikation vil blive indviet.
For yderligere information kontakt: Produktchef, Kim Steen Hansen, e-mail: kim.hansen@rothdanmark.dk, tlf. 40 10 93 26.
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Om Roth Danmark A/S
Roth Danmark A/S sælger og markedsfører komplette brugsvands- og gulvvarmesystemer i Danmark. Vi er
en del af Roth Industries GmbH. En familieejet og familiedrevet koncern med 1.300 medarbejdere, der
udvikler og producerer vores visionære og energirigtige kvalitetsprodukter. Kombineret med kompetent
support og logistiske løsninger fra vores nordeuropæiske hovedkontor Roth North Europe A/S i
Frederikssund, er vi godt rustet og står stærkt på det danske marked. Vores ambition er at være de bedste
på markedet indenfor gulvvarme og rørsystemer til varme og brugsvand. Med et internationalt perspektiv og
en stærk national tilstedeværelse markedsfører vi innovative, konkurrencedygtige og markedstilpassede
systemer af høj kvalitet.
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