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Living full of energy

Roth QuickBox® & 
Roth QuickBox®-red 
– i optimerede udgaver 



Huller for montering direkte på reglar.  
Enten fra højre eller venstre side.

Længere hals  
med mulighed for  
indbygningsdybde på 92 mm.

Nemmere indstik af tomrør.

Gennemsigtig plast med  
mulighed for kontrol af korrekt indstik.

Huller for montering direkte på reglar.  
Enten oppefra eller nedefra.

Optimeret Roth QuickBox® & QuickBox®-red

Anvendelse: 
› Alle typer tunge vægkonstruktioner 
› Alle typer pladevægge med tykkelse fra 10-45/55 mm

Mål
Bredde 55 mm
Højde 104 mm
Min. indbygningsdybde 43,50 mm (55 mm til forkant vinkel)

Maks. indbygningsdybde 92 mm (kan forlænges med 30 mm) 
Dåsehalsens udvendige diameter 52 mm 

Godkendelser: 
Den originale Roth QuickBox®  
› GDV-godkendt nr. 03/00071 
› VA-godkendelse nr. VA 1.22/ 19348 
› Godkendt iht. NT VVS 129 

Roth QuickBox®-red 
› GDV-godkendt nr. 03/00096 
› VA-godkendelse nr. 1.22/20777 
› Godkendt iht. NT VVS 129

Uanset om du vælger den originale Roth QuickBox® eller Roth QuickBox®-red, sikrer du en hurtigere og sikker samling. Det nye  
design har gjort at de har fået længere hals, de kan sidevejsmonteres, monteres direkte på reglar og en nemmere 
tilslutning af tomrøret.  
Begge kan bruges til både vand- og varmeinstallationer og fås både til mur og pladevæg. Både pex-røret og tomrøret samles  
efter indstiksprincippet, dvs. pex-røret stikkes ind i vinklen på koblingsdåsen og derefter stikkes tomrøret ind i tomrørstætningen. 
Indstikskoblingen sikrer en hurtig og sikker samling. Plasthuset er i gennemsigtig polycarbonat (PC), og flangen er støbt i ABS.  
Indstiksvinklen er i afzinkningsfrit messing i den originale QuickBox® og i rødgods i QuickBox®-red. Begge har 1/2" indvendig gevind. 
De integrerede rørhager er af rustfri stål, O-ring af EPDM-gummi og støttering af Acetalplast.  

Præmonteret trykprøvningsprop



Optimeret Roth QuickBox® & QuickBox®-red
Roth QuickBox® koblingsdåse er produceret i gennemsigtig, 
helstøbt plast med præmonteret messingvinkel og trykprøvnings- 
prop. Roth QuickBox® leveres komplet med tætninger, der sikrer 
at eventuelt udsivende vand ikke trænger ud i andre bygnings-
dele. Gummitætningen, som tætner om tomrøret, har modhager, 
som sikrer at tomrøret ikke trækkes ud ved en fejl. Tætningen er 
godkendt iht. NT VVS 129 og opfylder kravene i SBI-anvisning 
252. Kan anvendes til 12, 15 og 18 mm pex-rør i 20, 25 og 28 mm 
tomrør. 

Roth QuickBox®-red koblingsdåse er produceret i gennem- 
sigtig, helstøbt plast med præmonteret rødgodsvinkel og  
trykprøvningsprop. Roth QuickBox®-red leveres komplet med 
tætninger, der sikrer at eventuelt udsivende vand ikke trænger 
ud i andre bygningsdele. Gummitætningen, som tætner om 
tomrøret, har modhager, som sikrer at tomrøret ikke trækkes ud 
ved en fejl. Tætningen er godkendt iht. NT VVS 129 og opfylder 
kravene i SBI-anvisning 252.  
Kan anvendes til 15 mm pex-rør i 25 mm tomrør.

Huller for montering direkte på reglar.  
Enten oppefra eller nedefra.

Roth QuickBox® til mur
12 mm indstik                                                 VVS-nr. 087274.212
15 mm indstik                                                 VVS-nr. 087274.215
18 mm indstik                                                 VVS-nr. 087274.218
15 mm indstik, dobbelt                                  VVS-nr. 087274.315

Roth QuickBox® til pladevæg 
12 mm indstik                                                 VVS-nr. 087277.212
15 mm indstik                                                 VVS-nr. 087277.215
18 mm indstik                                                 VVS-nr. 087277.218
15 mm indstik, dobbelt                                  VVS-nr. 087277.315

Roth QuickBox®-red til mur
15 mm indstik                                                VVS-nr. 087274.115
15 mm indstik,dobbelt                                  VVS-nr. 087274.015

Ved installation i pladevæg, kan du hurtigt ændre en murdåse  
til en pladevægsdåse, ved at bruge Roth monteringssæt 
til pladevæg, VVS-nr. 087277.470

Roth QuickBox® & Roth QuickBox®-red

Uanset om du vælger den originale Roth QuickBox® eller Roth QuickBox®-red, sikrer du en hurtigere og sikker samling. Det nye  
design har gjort at de har fået længere hals, de kan sidevejsmonteres, monteres direkte på reglar og en nemmere 
tilslutning af tomrøret.  
Begge kan bruges til både vand- og varmeinstallationer og fås både til mur og pladevæg. Både pex-røret og tomrøret samles  
efter indstiksprincippet, dvs. pex-røret stikkes ind i vinklen på koblingsdåsen og derefter stikkes tomrøret ind i tomrørstætningen. 
Indstikskoblingen sikrer en hurtig og sikker samling. Plasthuset er i gennemsigtig polycarbonat (PC), og flangen er støbt i ABS.  
Indstiksvinklen er i afzinkningsfrit messing i den originale QuickBox® og i rødgods i QuickBox®-red. Begge har 1/2" indvendig gevind. 
De integrerede rørhager er af rustfri stål, O-ring af EPDM-gummi og støttering af Acetalplast.  



Tilbehør til Roth QuickBox® & Roth QuickBox®-red

Roth justerbart vægbeslag  
Beslaget kan justeres fra 330-600 mm. 
VVS nr. 087277.565

Roth QuickBox® justerbare skinner 
Fås i 2 størrelser: 
220 - 400 mm, VVS-nr. 087277.620 
330 - 600 mm,  VVS-nr. 087277.630

Roth QuickBox® værktøj 
Til flange. 
VVS-nr. 087289.252

Roth QuickBox® fræser 
VVS-nr. 087289.210

Roth QuickBox® fræseværktøj 
Plast.  
VVS-nr. 087289.251

Roth QuickBox® monteringssæt 
til pladevæg 
VVS-nr. 087277.470

Roth QuickBox® flange til 
pladevæg 
VVS-nr. 087277.490

Roth QuickBox® flanger 
Til vægge med PVC/vinyl, VVS-nr. 087274.490 
Til vandtætte baderumsplader, VVS-nr. 087274.575

Roth QuickBox® armaturfix 
Til mur C/C 150 mm. 
VVS-nr. 087288.250
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ROTH DANMARK A/S
Centervej 5 
3600 Frederikssund 
Tlf. +45 4738 0121
E-mail: service@roth-danmark.dk 
roth-danmark.dk

Roth QuickBox® forlænger, 30 mm 
VVS-nr. 087274.495


