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Roth sender deres messingfordelere på pension
Roth har som ansvarlig producent valgt at udfase deres fordelere og fittings produceret i messing. Ændringen gælder for MultiPex® programmet og omfatter både kompression- og indstiksfittings. Dette gøres fordi, udviklingen har vist, at messing er uhensigtsmæssigt at bruge i områder med stort kloridindhold i vores drikkevand kombineret med moderne rørsystemer.
”Hos Roth ser vi udfasning af messing som et helt naturligt led i produkt- og markedsudviklingen. Det var bestemt en rigtig beslutning i sin tid, at begynde at anvende messing som materiale – med den viden, vi som branche havde på tidspunktet. Men som
markedet og verden ser ud i dag, vurderer vi, at det vil være en fejl at fortsætte. Og at produktafvikling er en indlysende følge af
produktudvikling”, siger produktchef Kim Hansen fra Roth Danmark A/S.
Anvend udelukkende fordelere i rødgods i dine fremtidige brugsvandsinstallationer, så er du sikret
– uanset vandkvalitet og materialesammensætning
Rødgods har vist sig at være det bedste og mest korrosionssikre materiale overhovedet. Roth anbefaler derfor, at du som
installatør vælger vores korrosionsbestandige fittings af rødgods, for at sikre kundens installation, men også for at sikre din
forretning og installatøransvar. Salget af Roth MultiPex® fordelere og fittings i messing udfases pr. 31.12.2018.
For yderligere oplysninger kontakt: Produktchef Kim Hansen på e-mail: kim.hansen@roth-danmark.dk eller telefon: 47 33 97 03.

Messing som materiale er fint til
mange ting...

...men rødgods er fremtiden
hos Roth

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.
ROTH DANMARK A/S · Centervej 5 · 3600 Frederikssund · Tlf. +45 4738 0121 · E-mail: service@roth-danmark.dk · roth-danmark.dk

