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Thermotank Quadroline

De nieuwe generatie
kunststof boilers
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Water is levensnoodzakelijk. Water draagt warmte
milieuvriendelijk over en zorgt voor comfort. 
Het innovatieve boilersysteem van Roth garandeert een
efficiënt gebruik en een betrouwbare aanvoer – zodat
het water altijd hygiënisch en in de hoogste kwaliteit
beschikbaar is.
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  De nieuwe generatie kunststofboilers

Wanneer het gaat over het gebruik van
hernieuwbare energie, is het belangrijk om
de juiste opslagtank voor sanitair warm
water en verwarmingswater te kiezen 
en alzo een efficiënt energieverbruik te 
verzekeren.
De innovatieve Roth Thermotanks
Quadroline 325, 500 en 850 Liter 
stellen een nieuwe standaard in de 
warmteopslagtechnologie op het gebied 
van energie-efficiëntie, lichtheid, 
ruimtebesparend ontwerp, hygiëne, variabel 
gebruik en corrosiebestendigheid. De 
Roth Thermotank is wereldwijd de eerste 
kunststof-composiet warmteopslagtank 
(vezel/kunststof composiet technologie) 
om als een druktank met aluminium 
diffusiebescherming te functioneren. Het 
nieuwe opslagconcept maakt hygiënisch 
veilige en toekomstgerichte integratie in het 
huishoudelijk drinkwatersysteem mogelijk 
en biedt de mogelijkheid om zonne-energie 
te gebruiken. De opslagtank is zeer licht, 
slechts een derde van het gewicht van een 
vergelijkbare stalen opslagtank, waardoor 
het transport en installatie gemakkelijker en 
sneller verlopen.

  Veelzijdig in gebruik

Dankzij hun opbouw zijn de Roth 
Thermothanks veelzijdig inzetbaar en 
kunnen in aangepaste systeemoplossingen 
gebruikt worden als enige opslagtank of in
combinatie met andere toestellen. Zo kan
het bijvoorbeeld gebruikt worden als een
centraal toestel in verwarmings-
toepassingen, als scheiding- of 
bufferopslagtank, als zonne- of 
gecombineerde opslagtank of voor
sanitair warm water. De Roth Thermotank
Quadroline kan direct geïntegreerd worden
in een verwarmingssysteem met een 
constante werkdruk tot maximum 3 bar.

Thermotank Quadroline 
zuinig, licht, ruimtebesparend, overal inzetbaar
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Thermotank Quadroline -
variabele naar wens

> Buffertank
> Scheidingsbuffertank
> Zonneboiler
> SWW-boiler
> SWW zonneboiler
> SWW combi-boiler

Top energie-efficiëntie  
Energielabel A en B voor de Thermotanks Quadroline

m
inder warmteverlie

ze
n 

*

tot

De Thermotank-familie groeit:
325, 500 en 850 liter

De labels voor warmteopslag zijn verdeeld 
in de klassen A+ tot en met G.

De merknaam/naam van de leverancier
Het model van opslagtank

Symbool voor warmwateropslagtank

Energie efficiëntieklasse 
warmwateropslagtank

Stilstandsverliezen 
in watt

Warmwateropslagvolume 
in liter

* in vergelijking met standaard (stalen) opslagtanks

   Sinds 26 september 2015

Het energielabel (bekend bij huishoudelijke 
apparaten) vindt nu zijn weg in de 
stookruimte. De ErP-richtlijnen (ErP = 
energie gerelateerde producten) van 
de Europese Unie stelt het juridisch 
kader voor het ecologisch ontwerp van 
energiegerelateerde producten en hun 
efficiëntie-etikettering. De energielabels 
moeten de consument helpen met de keuze 
voor een efficiënt product.

Sinds 26 september 2015 moeten 
warmtebronnen en warmteopslagtanks tot 
500 liter verplicht een energielabel krijgen.

Bovendien kunnen door de nieuwe richtlijn 
warm water- en buffertanks tot 2000 liter 
pas op de Europese markt gebracht worden 
wanneer men alle eisen aan efficiëntie en 
thermische beveiliging voldoet.
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   Energielabels voor warmwater  
opslagtanks

Roth Thermotanks Quadroline vindt u 
naargelang de uitvoering onder energielabel 
A of B terug

 

 

                 

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F

2017 812/2013

A

Roth Werke GmbH mit Thermocoat Plus
TQ-K 500

59 w

500 L

Energielabel Roth Thermotank Quadroline 
TQ-K 500 mit Thermocoat plus

Materialnummer: 1150010819

ROTH WERKE GMBH •  Am Seerain 2 • 35232 Dautphetal • Telefon: 06466/922-0 • www.roth-werke.de

 

 

                 

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F

2017 812/2013

B

Roth Werke GmbH mit Thermocoat
TQ-P 500

75 w

500 L

Energielabel Roth Thermotank Quadroline 
TQ-P 500 mit Thermocoat

Materialnummer: 1150010801

ROTH WERKE GMBH •  Am Seerain 2 • 35232 Dautphetal • Telefon: 06466/922-0 • www.roth-werke.de

 

 

                 

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F

2017 812/2013

A

Roth Werke GmbH mit Thermocoat Plus
TQ-K 500

59 w

500 L

Energielabel Roth Thermotank Quadroline 
TQ-K 500 mit Thermocoat plus

Materialnummer: 1150010819

ROTH WERKE GMBH •  Am Seerain 2 • 35232 Dautphetal • Telefon: 06466/922-0 • www.roth-werke.de

 

 

                 

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F

2017 812/2013

B

Roth Werke GmbH TQ-P 500

80 w

500 L

Energielabel Roth Thermotank Quadroline 
TQ-P 500

Materialnummer: 1150010789

ROTH WERKE GMBH •  Am Seerain 2 • 35232 Dautphetal • Telefon: 06466/922-0 • www.roth-werke.de
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Roth Thermotank Quadroline
een veilige investering in de toekomst

> Meer informatie is beschikbaar op www.roth-benelux.com

en drinkwater. Het bestaat uit een 
hittebestendige thermoplast tank plus 
hoogwaardig composietmateriaal met 
geïntegreerde diffusiebescherming. In 
vergelijking met metalen opslagtanks is 
de energiebalans van de Thermotanks 
duidelijk beter, omdat de warmte-isolerende 
eigenschappen van het opslagmateriaal 
ideaal zijn. Een stevige buitenmantel 
gemaakt van een speciale high-performance 
EPS-isolatie zorgt efficiënt voor een 
minimalisatie van warmteverliezen.

   De warmteopslagtank Roth Thermotank 
Quadroline voor drinkwater en 
verwarmingswater heeft een top energie-
efficiëntie. Onderzoek door het Fraunhofer 
Instutuut voor zonnesystemen ISE te 
Freiburg bevestigen het energielabel A 
voor de Roth Thermotank Quadroline met 
Thermocoat Plus.
Zo gaf de test van het Fraunhofer Instituut 
slechts 59,3 watt warmhoudverlies voor 
de 500 liter tank met Thermocoat Plus en 
heeft dus tot 65% minder warmteverlies 
in vergelijking met een standaard 
opslagtank. De Thermocoat Plus is 
beschikbaar voor de 325 en 500 liter tanks.

Bij tests op de standaard uitvoeringen 
van de Roth Thermotanks Quadroline 
door het Fraunhofer Instituut, blijkt deze 
uitvoeringen als zeer energie-efficiënt en 
worden zij gekenmerkt met energielabel B.

 De efficiëntste in zijn soort

Dankzij zijn zeer efficiënte warmteopslag, 
zijn de staande verliezen bij de Roth 
kunststoftank zeer laag. Afhankelijk van 
het model kan met de Roth Thermotank 
Quadroline het verwarmingsproces met een 
kwart verminderd worden.
Roth Thermotank Quadroline is ‚s werelds 
eerste en enige drukvaste kunststof-
composiet boiler voor verwarming 

De ErP-richtlijn van de Europese 
Unie bepaalt dat met ingang van 
26 september 2015 warmwater 
opslagtanks moeten worden 
voorzien van een energielabel.

Roth Thermotanks Quadroline vindt u 
naargelang de uitvoering onder energielabel 
A of B terug

 A⁺
 A
 B
 C
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 E
 F

A

B

Roth Andere fabrikanten
Quadroline

PE-RT en composiet,
Hoog efficiënte isolatie 

100 mm

Opslagtank 1
Roestvrij staal

Isolatie 100mm

Opslagtank 2
Gelamineerd staal
Isolatie 100mm

Opslagtank 3
Gelamineerd staal

Isolatie 80mm

Energie efficiëntie

Energieverlies

Gewicht

Aankoopkosten

Onderhoudskosten -
Energiekosten

Totale kosten 
 

aankoop 
+ 

onderhoud 
+ 

energiekosten

1ste jaar

2de jaar

vanaf 3de 
jaar

 Kostenvergelijking warmteopslagtank
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Roth Thermotank Quadroline
de drukbestendige kunststof warmteopslagtank

> drukbestendig
> diffusiebestendig
> corrosie-vrij
> compact
> optimale temperatuur gelaagdheid
> op maat gemaakte systeem-

oplossingen
> compleet geheel voor  

verschillende toepassingen
> hygiënische werking
> efficiënte warmteopslag
> licht
> modern design
> Made in Germany

 Aangenaam licht
 en een maximaal temperatuurbehoud

De Roth Thermotank Quadroline bestaat uit
hoogwaardig kunststof-composietmateriaal
met Alu-diffusiebescherming en externe EPS
hoogwaardige isolatie. Dit materiaal maakt
de opslagtank extreem licht, zijn gewicht
bedraagt slechts ongeveer éénderde van
een gelijkwaardige conventionele stalen
tank. Een ander pluspunt van het 
gecertificeerd kunststofmateriaal is 
zijn corrosieweerstand. Vergeleken met 
conventionele metalen tanks heeft het 
materiaal veel lagere warmteverliezen. Dit 
verbetert de warmte-opslag aanzienlijk en 
beïnvloedt positief de energiebalans van het 
volledige verwarmingssysteem.

De hoge drukbestendigheid wordt door
een unieke kunststofverstevigingsmatrix
(composiet) bereikt. Een stevige 
buitenmantel van een speciale 
hoogwaardige EPSisolatie maakt het 
efficiënt minimaliseren van warmteverliezen 
mogelijk. De lichtheid van de tanks 
vereenvoudigt de levering en de montage, 
een voordeel dat installateurs kunnen 
waarderen.

> drukbestendig 
wereldwijd de eerste, unieke composiet

 Thermotank (vezel/kunsstof composiet
 technologie) als een druktank voor directe
 integratie in verwarmingssystemen.

> Efficiënte warmte opslag
 door minimalisering warmteverliezen

> diffusiebestendig 
wereldwijd de eerste, unieke composiet

 Thermotank met Alu-diffusiebescherming

> corrosie-vrij
 zowel binnen als buiten dankzij het 

kunststof materiaal

> compact
 de compacte vorm is ideaal voor 

renovaties en nieuwbouw

> optimale temperatuur gelaagdheid  
een innovatieve stratificatie-eenheid die

 ervoor zorgt dat het laden en ontladen
 aan de hoofd- en voeteinde mogelijk is,
 zorgt voor een optimale temperatuur
 gelaagdheid in de opslagtank. De 

resulterende optimale warmteverdeling 
zorgt voor een vermindering van 
opslagverliezen en een grotere opslag-
efficiëntie, en tegelijkertijd bijdraagt aan 
energiebesparing

> op maat gemaakte systeemoplossingen
 welke ten alle tijden uitgebreid kunnen
 worden.

>  compleet geheel voor verschillende
 toepassingen 

opslagtank voor sanitair warm water,
 buffervat, zonne-boiler, combitank, ...

> hygiënische werking bij sanitair warm 
water

> licht
 voor gemakkelijke installatie en montage

> modern design 
afgestemd naar de vorm van de 
warmtebron

> Made in Germany
 topkwaliteit op basis van jarenlange 

ervaring in kunsstofverwerking

 Druksterkte van
 4 TÜV Hessen bevestigd
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Roth Thermocoat
een mantel voor nog meer efficiëntie

> Thermocoat 5 mm dikte
> alternatief met geïntegreerde 30 mm 

PS-isolatie
> betere energie-efficiëntie
> volledig gesloten witte mantel
> ideaal schoon te maken
> zowel voor de groottes 325 l, 500 l 

als 850 l beschikbaar

  Optioneel ander uiterlijk:
 Roth Thermocoat in het wit 

Roth biedt nu optioneel twee varianten van
de wit-gekleurde Roth Thermocoat aan, dit
voor verdere verbetering van de energie-
efficiëntie. De nieuwe mantel omsluit 
de Roth Thermotank volledig. Het is 
beschikbaar voor zowel 325 l, 500 l als 850 l  
en omvat een deksel.

Er is een Roth Thermocoat voor de drie 
groottes van 5 mm dikte en met een 
geïntegreerde 30 mm dik Polystyrol-isolatie 
voor nog een betere energie-efficiëntie in de 
groottes 325 en 500 liter. In dit geval is de 
dikte van de Thermocoat 35 mm en neemt 
de diameter toe met 70 mm.

Het oppervlak van de Roth Thermocoats
is als een regenjas, afwasbaar en ideaal te
reinigen.
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Roth Thermotank Quadroline
ontwerpgericht en compacte vorm

 De ruimte optimaal gebruiken

De nieuwe compacte vorm van de Roth
Thermotanks Quadroline benut elke
vierkante centimeter van de ruimte
optimaal. Vergeleken met de conventionele
ronde tanks, bekoort de nieuwe Roth
Thermotank Quadroline met zijn
rechthoekig ontwerp met praktische en
ruimtebesparende buitenafmetingen.
De opslagtank heeft een grondoppervlakte
van 650 x 650 mm voor een tankvolume
van 325 liter, 780 x 780 mm voor een
tankvolume van 500 liter en 1090 x 970
voor een tankvolume van 850 liter. Alle Roth
Thermotanks hebben een afneembare
thermische isolatie, waardoor een
eenvoudige handeling en installatie
mogelijk is, zelfs voor moeilijk bereikbare
ruimten. De hydraulische aansluitingen zijn
bovenaan en onderaan gerangschikt voor

een optimale stroming in huishoudelijke
installatiesystemen.

De Thermotank Quadroline vult met zijn
vierkante vorm de hoek van de kamer en is
ideaal voor gebruik in een reeks met andere
Thermotanks. Ongebruikte hoeken in
stookruimtes, die een negatieve invloed
hebben op de totale uitstraling van de
gebouweninfrastructuur, die meestal na
verloop van tijd en gebruik „vuilvangers“
worden, zijn verleden tijd dankzij de
Roth Thermotank Quadroline. Met zijn
aantrekkelijk ontwerp kan de opslagtank
optimaal geïntegreerd worden in
huishoudelijke ruimten, zoals bijkeukens,
bergingen, ... en ziet eruit als elk ander
huishoudelijk apparaat.

Thermotank Quadroline

gebruikelijke ronde stalen opslagtank

Thermotank Quadroline:
ruimte besparend door geoptimaliseerde 
aansluitingen
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Der Kunststoff-Wärmetank wiegt nur ein Drittel eines 
herkömmlichen Stahlspeichers und vereinfacht so den 
Transport über Treppenstufen hinweg.

 Eenvoudig in de kelder te plaatsen

Zelfs met grote volumes is het vrij
eenvoudig om met twee personen de Roth
Thermotank Quadroline te vervoeren langs
steile en nauwe trappen of langs smalle
deuren. Daarom is de Thermotank
Quadroline naast gebruik in de nieuwbouw,
uiterst geschikt voor renovaties. Dankzij de
lage kantelmaat kan de tank ook gemakkelijk
geïnstalleerd worden in kelders met een
laag plafond.

  Geeignet für Dachzentralen durch 
geringere statische Belastung 

Das geringe Gewicht des Thermotank 
Quadroline und der einfache Transport sind 

optimale Voraussetzungen zur Einbringung 
des Speichers in Dachzentralen. Durch die 
geringere statische Belastung des Kunst-
stoffspeichers ist bei einem Einsatz in einer 
Dachzentrale eine Bodenverstärkung wie bei 
herkömmlichen Stahlspeichern in der Regel 
nicht erforderlich.

 Ontwerp opties

De basisversie van de Roth Thermotanks 
Quadroline is standaard uitgerust met de 
eenvoudige EPS-buitenmantel in antraciet 
grijs. De Roth Quadroline is optioneel 
ook verkrijgbaar met het aantrekkelijk 
designpaneel, die eenvoudig wordt 
opgehangen in de buitenmantel en kan 
ook uitgerust worden met een ingebouwde 

zonnesturing.
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Hygiënische opslagtank voor sanitair warm water
variabel in gebruik

De nieuwe generatie 

drinkwater- en 

verwarmingswater 

opslagtanks

 Optimaal uitgerust voor sanitair warm  
 water op een hygiënische en efficiënte
 manier.

De kunststof warmteopslagtank Roth 
Thermotank Quadroline is permanent 
roestvrij. De warmwaterbereiding gebeurt 
alleen naarmate de vraag van de gebruiker, 
en zorgt zo voor een efficiënte werking 
van het totale systeem. Roth biedt, met de 
Thermotank Quadroline, twee verschillende 
opslagtanks en systeemoplossingen 
voor hygiënische sanitair warm water 
bereiding. Een eerste optie is het gebruik 
van een opslagtank met een ingebouwde 
warmtewisselaar bestaande uit gegolfde 
buizen van roestvrij staal,die op een 
hygiënische wijze, op basis van het
constant debiet principe, het drinkwater
verwarmen. Dankzij de speciale vorm van
de roestvrije stalen ribbelbuis, blijft de
warmtewisselaar continue vrij van 
afzettingen zoals kalk. Zo wordt het hoge 
rendement van de warmtewisselaar 
gedurende de hele levensduur van de 
boiler behouden. De energie voor sanitair 
warm water kan geleverd worden door 
verschillende systemen: zowel door 
zonne-systemen, vaste brandstofketels, 
conventionele olie- / gasketels, 
warmtepompen als door andere systemen.

  Optimale temperatuurgelaagdheid
 dankzij een ideaal ontworpen laad- en
 lossysteem.

Roth ontwikkelde een op optimale 
stromingsgedrag gerichte 
temperatuurgelaagdheidsinrichting. 
Afhankelijk van het type tank dat gebruikt 
wordt, zal het water toegevoerd worden 
langs de boven- en/of de onderkant van de 
opslagtank. Het bevat een gesegmenteerde 
buitenste vulpijp met inlaten en uitlaten 
voor de instroom en uitstroom van het 
opslagmedium. In de vulpijp is nog een 
pijp met een aanzienlijk kleinere diameter, 
die hydraulisch gebruikt wordt in de 
tegengestelde richting, afhankelijk van het 
gebruik en functie van de vulpijp.
Het individuele afgestemde, 
gesegementeerde laden en lossen maakt 
zowel de directe aansluiting op de 
warmtebron als de aansluiting van de 
warmteverdelingsystemen mogelijk en biedt 
ook optimale temperatuurgelaagdheid in de 
kunststof opslagtanks.
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 Roth Thermotank Quadroline
 biedt verschillende systeemoplossingen  
 aan

Afhankelijk van de toepassing en de 
desbetreffende opslageisen wordt een 
systeemoplossing ontwikkeld met behulp 
van de Roth Thermotanks Quadroline. 
Het systeem kan dus hydraulisch 
aangepast worden, naargelang de 
verschillende toepassingsgebieden. De 
Roth Thermotanks Quadroline kunnen 
geïntegreerd worden in huishoudelijk 
verwarming en drinkwatersystemen, dit 
in diverse confuguraties, individueel of 
in batterijopstelling. De verschillende 
onderdelen van de Roth Thermotanks 
Quadroline maakt het gebruik als buffer- 
of scheidingsopslagtank, als hygiënische 
sanitair warm water boiler, gebasseerd 
op het constante debiet beginsel, of als 
combinatie opslagtank voor complexere 
systemen mogelijk. Het opslagsysteem kan 
ten alle tijde uitgebreid worden en laat 
dus de intergratie van extra componenten, 
als gevolg van een aanpassing van de 
gebouwsystemen - bijvoorbeeld door een 
latere installatie van een warmtepomp of 
zonnesysteem.
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ThermotankQuadroline 
met Thermocoat plus

ThermotankQuadroline 
met Thermocoat

ThermotankQuadroline 
Standaard

Stalen opslagtank

  SWW-boiler  Scheidingsbuffertank   Zonnenboiler  Buffertanl

  Combi-boiler   SWW-zonneboiler    SWW combi-boiler  SWW scheidings- 
buffertank
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Indrukwekkende technologie

De corrosievrije Roth Thermotanks 
Quadroline bestaan uit een unieke 
kunsstof composiet materiaal men een 
Alu-diffusiebescherming en uitwendige 
EPS-Hoogwaardige isolatie. De maximale 
bedrijfsdruk bedraagt 3 bar en de maximale 
bedrijfstemperatuur bedraagt 90 °C.
De Roth Thermotanks zijn uitgerust 
met speciaal ontworpen in- en 
uitvoereenheden, die een gedefinieerde 
temperatuurgelaagdheid en 
toepassingsgerichte uitvoer mogelijk maken. 
Afhankelijk van de toepassing, zijn ze 
voorzien van een roestvrij stalen warmt
wisselaar en maken daarmee mogelijk:
>  de hygiënische sanitair warm water 

verwarming volgens het continue stroom 
principe,

> de hygiënische sanitair warm water 
verwarming volgens het continue 
stroom principe, gecombineerd met 
verwarmingsondersteuning,

>  verwarmingsondersteuning,
>  de integratie van zonne-energie.

De Roth Thermotanks zijn met een transport- 
en installatiehandleiding voorzien.
In combinatie met het zeer beperkte gewicht 
is een gemakkelijk gebruik en installatie 
mogelijk. De hoogefficiënte isolatie 
van de Thermotanks Quadroline  
bestaat uit aaneensluitbare segmenten 

van hoogwaardig hardschuim met een 
lage thermische geleidbaarheid en een 
hoogwaardig oppervlak. De vierkante vorm 
van de isolatiesegmenten maakt zowel 
een plaatsbesparende opstelling van Roth 
Thermotanks als het bevestigen van de 
optionele Thermocoats mogelijk.

De Roth Thermotanks Quadroline zijn 
aansluitklaar, de aansluitleidingen worden 
daarbij in speciale kop- en voetelementen 
gefixeerd. De koppelingen voor ieder 
systeemaansluiting bevind zich als 1 
1/4“-aansluitingen in het midden van het 
onderste of bovenste isolatiesegment. Zij 
zijn geoptimaliseerd om warmteverlies 
door natuurlijk circulatie te voorkomen. 
Deze verbindingen worden naar buiten 
gebracht en in een paneel geplaatst. De 
Roth Thermotanks Quadroline zijn uitgerust 
met dompelhulzen voor 4 sensoren, die 
naar gelang de applicatie geplaatst kunnen 
worden.

 Bekroond met verschillende awards

De Roth Thermotank Quadroline ontving de
Homesolute Award in de categorie „Milieu“
en de Plus X Award voor hoge kwalitiet, 
ontwerp, functionaliteit en ecologie. 
Daarnaast heeft de jury van de Plus X Award 
de Quadroline bekroond als „kunststof-

opslagtank van het jaar“ met de zegel „Beste 
product van het jaar“.
De pro-K industriële vereniging bekroonde
de Thermotank Quadroline als „product van
het jaar 2013“. Deze eer wordt toegekend
aan uitstekende producten waar kunststof
een belangrijke rol speelt in hun succesvolle
uitvoering inzake innovatie, ontwerp en
functie.

 Decennia productie-expertise
 „Made in Germany“

Voor de ontwikkeling en productie van de
Roth Thermotanks Quadroline steunt Roth
op zijn jarenlange productie-ervaring in de
kunststofverwerking. Sinds 1963 produceert
het bedrijf tanks voor verschillende 
toepassingen.
Naast energie en water is kunststof
een onderdeel van de onderneming. Begin
jaren 70 zette Roth al de stap naar 
kunsstofverwerking.
Met verschillende kunststoftechnologieën
benut de fabrikant meerdere synergieën 
in zijn productieproces. Zo is ook de Roth 
Thermotank Quadroline gebasseerd op de 
eigen productie know-how van het
bedrijf.
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Roth Thermotank Quadroline
Buffertank

Werking van een
buffertank
 
Een buffertank egaliseert de
tijdsgebonden en hydraulische 
verschillen tussen de hoeveelheid 
gegenereerde warmte en de hoeveelheid 
warmte die nodig is. Zo ontstaat, vooral 
in het gebruik van hernieuwbare energie
systemen, een betere efficiëntie en een
optimale werking van het totale systeem.

Roth Buffertank
> kan gebruikt worden als opslagtank met het constante 

doorstroomprincipe
> met twee sensorhulzen voor het aansluiten van 

maximaal vier sensoren
> afneembare hoogwaardige harde isolatie
> optioneel designpaneel
> optioneel Thermocoat en Thermocoat plus
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A vertrek naar verwarming (uitgang)
H van warmtebron vertrek (ingang)
X dompelhulzen

  Bufferopslagtank

Warmtebron met Thermotank Quadroline Bufferopslagtank,
geen sanitair warm water, vloerverwarming met bufferopslagtank
om het volume te verhogen.

  TQ-P 325/500

Technische specificaties
Type

TQ-P 325 TQ-P 500

Uitvoeringsvariante Buffertank

Beschrijving Eenheid

Energie efficiëntie klasse B B

Energie efficiëntie klasse met op-
tioneel thermocoat plus-mantel A A

Buitenmaten isolatie

Lengte/Breedte mm 650 x 650 780 x 780

Hoogte mm 1965 1965

Installatiegrootte

Diameter D mm 547 677

Hoogte mm 1935 1935

Kantelmaat mm 2030 2070

Netto tankinhoud liter 325 500

Gewicht ca. kg 40 50

Max. toegelaten bedrijfstempe-
ratuur

°C 90 90

Max. toegelaten bedrijfsdruk bar 3 3

Max. toegelaten testdruk/20 °C* bar 4,5 4,5

Stilstandsverliezen kWh/dag 1,70 1,92

Brandklasse B2 B2

Maximaal voeleraantal 4 4

* alleen toegelaten met water
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Roth Thermotank Quadroline 
Scheidingsbuffertank

Werking van een
scheidingsbuffertank
 
Scheidingsbuffertanks zijn ideaal voor
een hydraulische scheiding tussen
warmtebron en verwarmingscircuits. Het
principe is gebaseerd op de werking van
een evenwichtsfles.

Roth Scheidingsbuffertank
> geïntegreerd gelaagd opwarmsysteem voor optimale 

temperatuurgelaagdheid
> hydraulische scheiding tussen warmtebron en 

verwarmingscircuits
> met twee sensorhulzen voor het aansluiten van 

maximaal 4 sensoren
> afneembare hoogwaardige harde isolatie
> optioneel designpaneel
> optioneel Thermocoat en Thermocoat plus
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Warmtebron met Thermotank Quadroline Scheidingsbuffertank,
geen sanitair warm water, vloerverwarming via scheidingsopslagtank
(hydraulische scheiding)

  Scheidingsbuffertank

Technische specificaties
Type

TQ-T 325 TQ-T 500 TQ-T 850

Uitvoeringsvariante Scheidingsbuffertank

Beschrijving Eenheid

Energie efficiëntie klasse B B —

Energie efficiëntie klasse met 
optineel Thermocoat plus A A —

Buitenmaten isolatie

Lengte/Breedte mm 650 x 650 780 x 780 1090 x 970

Hoogte mm 1965 1965 1965

Installatiegrootte

Diameter D mm 547 677 950 x 790

Hoogte mm 1935 1935 1935

Kantelmaat mm 2030 2070 2016

Netto tankinhoud liter 325 500 812

Gewicht ca. kg 40 50 75

Max. toegelaten bedrijfstempe-
ratuur

°C 90 90 90

Max. toegelaten bedrijfsdruk bar 3 3 3

Max. toegelaten testdruk/20 °C* bar 4,5 4,5 4,5

Stilstandsverliezen kWh/dag 1,70 1,92 2,45

Brandklasse B2 B2 B2

Maximaal voeleraantal 4 4 8

* alleen toegelaten met water

A retour van verwarming (ingang)
B  vertrek naar verwarming (uitgang)
G  naar warmtebron retour (uitgang)
H  van warmtebron vertrek (ingang)
X  dompelhulzen

  TQ-T 325/500/850
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Roth Thermotank Quadroline 
Zonneboiler

Werking van een
zonneboiler
 
De zonne-energie voor sanitair warm
water en voor verwarmings-
ondersteuning wordt in de zonneboiler 
tijdelijk opgeslagen – daardoor is het 
zelfs beschikbaar als de zon niet schijnt.

Roth Zonneboiler
> Hoog efficiënte warmtewisselaar uit roestvrijstaal
> geïntegreerd gelaagd opwarmsysteem voor optimale 

temperatuurgelaagdheid
> hydraulische scheiding tussen warmtebron en 

verwarmingscircuits
> met twee sensorhulzen voor het aansluiten van 

maximaal 4 sensoren
> afneembare hoogwaardige harde isolatie
> optioneel designpaneel
> geen sanitair warm water
> optioneel Thermocoat en Thermocoat plus
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Technische specificaties
Type

TQ-S 325 TQ-S 500 TQ-S 850

Uitvoeringsvariante Zonneboiler

Beschrijving Eenheid

Energie efficiëntie klasse B B —

Energie efficiëntie klasse met 
optineel Thermocoat plus A A —

Buitenmaten isolatie

Lengte/Breedte mm 650 x 650 780 x 780 1090 x 970

Hoogte mm 1965 1965 1965

Installatiegrootte

Diameter D mm 547 677 950 x 790

Hoogte mm 1935 1935 1935

Kantelmaat mm 2030 2070 2016

Netto tankinhoud liter 310,5 485,5 794

Gewicht ca. kg 52 62 96

Max. toegelaten bedrijfstempe-
ratuur

°C 90 90 90

Max. toegelaten bedrijfsdruk bar 3 3 3

Max. toegelaten testdruk/20 °C* bar 4,5 4,5 4,5

Stilstandsverliezen kWh/dag 1,70 1,94 2,45

Maximaal voeleraantal 4 4 8

Warmtewisselaar zonnecollectoren

Oppervlakte m2 1,5 1,5 2,5

Max. toegelaten 
bedrijfsdruk

bar 10 10 10

Inhoud Liter 8 8 13

Max. toegelaten 
collectoroppervlakte

m2 12,5 12,5 20

Brandklasse B2 B2 B2

* alleen toegelaten met water

A  retour van verwarming (ingang)
B  vertrek naar verwarming (uitgang)
E  vertrek warmtewisselaar zonnecollectoren (ingang)
F  retour warmtewisselaar zonnecollectoren (uitgang)
G  naar warmtebron retour (uitgang)
H  van warmtebron vertrek (ingang)
X  dompelhulzen

  Zonneboiler TQ-S 500/850

Warmtebron met Thermotank Quadroline Zonneboiler,
geen sanitair warm water, zonne verwarmingsondersteunend,
vloerverwarming via scheidingsopslagtank (hydraulische scheiding)

  TQ-S 500/850

  TQ-S 325
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Roth Thermotank Quadroline 
SWW-boiler

Werking van een SWW-boiler

Hygiënische opslagtanks worden 
gebruikt om sanitair warm water op 
te warmen volgens het constante 
stroomprincipe. Een hoogwaardige 
roestvrij stalen warmtewisselaar is 
geïntegreerd voor het verwarmen van 
drinkwater.

Roth SWW-boiler
> Hygiënische opslagtank / sanitair warm waterboiler 

op basis van het constante stroomprincipe
> Hoog efficiënte warmtewisselaar uit roestvrijstaal
> hydraulische scheiding tussen warmtebron en 

verwarmingscircuits
> met twee sensorhulzen voor het aansluiten van max 

maal 4 sensoren
> afneembare hoogwaardige harde isolatie
> optioneel designpaneel
> optioneel Thermocoat en Thermocoat plus
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Technische specificaties
Type

TQ-TW 325 TQ-TW 500 TQ-TW 850

Uitvoeringsvariante SWW-boiler

Beschrijving Eenheid

Energie efficiëntie klasse B B —

Energie efficiëntie klasse met 
optineel Thermocoat plus A A —

Buitenmaten isolatie

Lengte/Breedte mm 650 x 650 780 x 780 1090 x 970

Hoogte mm 1965 1965 1965

Installatiegrootte

Diameter D mm 547 677 950 x 790

Hoogte mm 1935 1935 1935

Kantelmaat mm 2030 2070 2016

Netto tankinhoud liter 302,5 478,5 771

Gewicht ca. kg 65 74 106

Max. toegelaten 
bedrijfstemperatuur

°C 90 90 90

Max. toegelaten 
bedrijfsdruk

bar 3 3 3

Max. toegelaten testdruk/20 °C* bar 4,5 4,5 4,5

Stilstandsverliezen kWh/dag 1,70 1,92 2,45

Maximaal voeleraantal 4 4 8

Warmtewisselaar sanitair warm water, vermogen volgens DIN 4708-3

Oppervlakte m2 5 5 7,5

Max. toegelaten bedrijfsdruk bar 10 10 10

Inhoud ca. liter 26 26 37

Tapvermogen***, ca. liter 375 510 930

Vermogensindicator NL ca.** 2,8 4,3 7,0

Aansluithoogte mm 1750 1750 1750

Brandklasse B2 B2 B2

* alleen toegelaten met water
** NL-getal volgens DIN 4708-3 bij 20 l/min en 45 °C taptemperatuur onder voorbehoud van 

technische wijzingen
*** Boilertemperatuur 65 °C, Zapftemperatur 38 °C met 20 liter/min. onder voorbehoud van technische 
wijzingen

B  van warmtebron vertrek (ingang)
C  naar vertrek sanitair warm water (uitgang)
D  van aansluiting sanitair koud water (ingang)
H  naar warmtebron retour (uitgang)
X  dompelhulzen

  SWW-boiler

Warmtebron met Thermotank Quadroline SWW-boiler vloerverwarming

  TQ-TW 500/850

  TQ-TW 325
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Roth Thermotank Quadroline 
SWW zonneboiler

Werking van een
SWW zonneboiler

Hygiënische opslagtanks worden 
gebruikt om sanitair warm water op 
te warmen volgens het constante 
stroomprincipe. Een hoogwaardige 
roestvrij stalen warmtewisselaar is 
geïntegreerd voor het verwarmen van 
drinkwater. De sanitair warm waterboiler 
met zonneondersteuning maakt de 
verbinding met een zonnesysteem 
mogelijk.

Roth SWW zonneboiler
> Hygiënische opslagtank / sanitair warm waterboiler 

op basis van het constante stroomprincipe
> Twee hoog efficiënte warmtewisselaars uit 

roestvrijstaal voor sanitair warm water en zonne-
energie

> met twee sensorhulzen voor het aansluiten van 
maximaal 4 sensoren

> afneembare hoogwaardige harde isolatie
> optioneel designpaneel
> optioneel Thermocoat en Thermocoat plus
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  SWW zonneboiler

B  van warmtebron vertrek (ingang)
C  naar vertrek sanitair warm water (uitgang)
D  van aansluiting sanitair koud water (ingang)
E  van zonnewisselaar vertrek (ingang)
F  naar zonnewisselaar retour (uitgang)
H  naar warmtebron retour (uitgang)
X  dompelhulzen

Warmtebron met Thermotank Quadroline SWW zonneboiler, 
verwarmen van sanitair warm water met zonne-energie, vloerverwarming

  TQ-TWS 500/850

  TQ-TWS 325

Technische specificaties
Type

TQ-TWS 325 TQ-TWS 500 TQ-TWS 850

Uitvoeringsvariante SWW zonneboiler

Beschrijving Eenheid

Energie efficiëntie klasse B B —

Energie efficiëntie klasse met 
optineel Thermocoat plus A A —

Buitenmaten isolatie

Lengte/Breedte mm 650 x 650 780 x 780 1090 x 970

Hoogte mm 1965 1965 1965

Installatiegrootte

Diameter D mm 547 677 950 x 790

Hoogte mm 1935 1935 1935

Kantelmaat mm 2030 2070 2016

Netto tankinhoud liter 292 468 758

Gewicht ca. kg 72 81 114

max. toegelaten 
bedrijfstemperatuur

°C 90 90 90

Max. toegelaten bedrijfsdruk bar 3 3 3

Max. toegelaten testdruk/20 °C* bar 4,5 4,5 4,5

Stilstandsverliezen kWh/dag 1,70 1,94 2,45

Maximaal voeleraantal 4 4 8

Warmtewisselaar zonnecollectoren

Oppervlakte m2 1,5 1,5 2,5

Max. toegelaten bedrijfsdruk bar 10 10 10

Inhoud liter 8 8 13

Max. toegelaten 
collectoroppervlakte

m2 12,5 12,5 20

Warmtewisselaar sanitair warm water, vermogen volgens DIN 4708-3

Oppervlakte m2 5 5 7,5

Max. toegelaten bedrijfsdruk bar 10 10 10

Inhoud ca. liter 26 26 37

Tapvermogen***, ca. liter 375 510 930

Vermogensindicator NL ca.** 2,8 4,3 7,0

Aansluithoogte mm 1750 1750 1750

Brandklasse B2 B2 B2

* alleen toegelaten met water
** NL- getal volgens DIN 4708-3 bij 20 l/min en 45 °C taptemperatuur onder voorbehoud van technische 
wijzingen
*** Boilertemperatuur 65 °C, Zapftemperatur 38 °C mit 20 liter/min. onder voorbehoud van technische 
wijzingen
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Roth Thermotank Quadroline 
SWW combi-boiler

Werking van een SWW 
combi-boiler

Een SWW combi-boiler verenigt een 
bufferopslagtank en een sanitair warm 
waterboiler in één systeem.Ze zijn 
gemaakt volgens het twee-tanksysteem. 
De bufferopslagtank zorgt voor het 
verwarmingswater en de sanitair warm 
waterboiler zorgt voor het hygiënisch 
sanitair warm water.

Roth SWW combi-boiler
> Hygiënische opslagtank / sanitair warm waterboiler op 

basis van het constante stroomprincipe
> Hoog efficiënte warmtewisselaar uit roestvrijstaal
> geïntegreerd gelaagd opwarmsysteem voor optimale 

temperatuurgelaagdheid en scheiding van het sanitair 
warm water en verwarmingszone door gericht laden

> met twee sensorhulzen voor het aansluiten van max 
maal 4 sensoren

> afneembare hoogwaardige harde isolatie
> optioneel designpaneel
> optioneel Thermocoat en Thermocoat plus
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Technische specificaties
Type

TQ-TWK 
500

TQ-TWK 
850

Uitvoeringsvariante SWW combi-boiler

Beschrijving Eenheid

Energie efficiëntie klasse B —

Energie efficiëntie klasse met 
optineel Thermocoat plus A —

Buitenmaten isolatie

Lengte/Breedte mm 780 x 780 1090 x 970

Hoogte mm 1965 1965

Installatiegrootte

Diameter D mm 677 950 x 790

Hoogte mm 1935 1935

Kantelmaat mm 2070 2016

Netto tankinhoud liter 475 769

Gewicht ca. kg 75 108

Max. toegelaten 
bedrijfstemperatuur

°C 90 90

Max. toegelaten bedrijfsdruk bar 3 3

Max. toegelaten testdruk/20 °C* bar 4,5 4,5

Stilstandsverliezen kWh/dag 1,94 2,45

Maximaal voeleraantal 4 8

Warmtewisselaar sanitair warm water, vermogen volgens DIN 4708-3

Oppervlakte m2 5 7,5

Max. toegelaten bedrijfsdruk bar 10 10

Inhoud ca. liter 26 37

Tapvermogen***, ca. liter 410 780

Vermogensindicator NL ca.** 2,5 5,8

Aansluithoogte mm 1750 1750

Brandklasse B2 B2

* alleen toegelaten met water
** NL-getal volgens DIN 4708-3 bij 20 l/min en 45 °C taptemperatuur *** 
boilertemperatuur 65 °C, Zapftemperatur 38 °C met 20 liter/min.
onder voorbehoud van technische wijzigingen

A  naar warmtebron retour (uitgang)
B  van warmtebron vertrek (ingang)
C  naar vertrek sanitair warm water (uitgang)
D  van aansluiting sanitair koud water (ingang)
G  retour van verwarming
H  naar vertrek verwarming
X  dompelhulzen

  SWW combi-boiler

Warmtebron met Thermotank Quadroline SWW combi-boiler, sanitair warm 
waterzone en bufferzone, vloerverwarming

  TQ-TWK 500/850

Warmwater 
verdeling

Koudwater 
aansluiting
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Roth Thermotank Quadroline 
SWW scheidingsbuffertank

Werking van een SWW 
scheidingsbuffertank

Een SWW scheidingsbuffertank verenigt 
een scheidingsbuffertank en een sanitair 
warm waterboiler in één systeem. Ze zijn 
gemaakt volgens het doorstroomprincipe. 
De scheidingsbuffertank bevoorraad te 
verwarming en de SWW warmtewisselaar 
zorgt voor hygiënisch sanitair warm water.
Dankzij de verwarmingszone is 
er een hydraulische ontkoppeling 
tussen de warmtebronkring en de 
verwarmingskring.

Roth SWW scheidingsbuffertank
>  Hygiënische opslagtank / sanitair warm waterboiler op 

basis van het constante stroomprincipe
> Hoog efficiënte warmtewisselaar uit roestvrijstaal voor 

sanitair warm water
> geïntegreerd gelaagd opwarmsysteem voor optimale 

temperatuurgelaagdheid en scheiding van het sanitair 
warm water en verwarmingszone door gericht laden

> met twee/vier sensorhulzen voor het aansluiten van max 
maal vier/acht sensoren

> afneembare hoogwaardige harde isolatie
> optioneel designpaneel
> optioneel Thermocoat en Thermocoat plus
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Technische specificaties
Type

TQ-TWT 500 TQ-TWT 850

Uitvoeringsvariante SWW scheidingsbuffertank

Beschrijving Eenheid

Energie efficiëntie klasse B —

Energie efficiëntie klasse met 
optineel Thermocoat plus A —

Buitenmaten isolatie

Lengte/Breedte mm 780 x 780 1090 x 970

Hoogte mm 1965 1965

Installatiegrootte

Diameter D mm 677 950 x 790

Hoogte mm 1935 1935

Kantelmaat mm 2070 2016

Netto tankinhoud liter 475 769

Gewicht ca. kg 77 110

Max. toegelaten 
bedrijfstemperatuur

°C 90 90

Max. toegelaten bedrijfsdruk bar 3 3

Max. toegelaten testdruk/20 °C* bar 4,5 4,5

Stilstandsverliezen kWh/dag 1,94 2,45

Maximaal voeleraantal 4 8

Warmtewisselaar sanitair warm water, vermogen volgens DIN 4708-3

Oppervlakte m2 5 7,5

Max. toegelaten bedrijfsdruk bar 10 10

Inhoud ca. liter 26 37

Tapvermogen***, ca. liter 410 780

Vermogensindicator NL ca.** 2,5 5,8

Aansluithoogte mm 1750 1750

Brandklasse B2 B2

* alleen toegelaten met water
** NL-getal volgens DIN 4708-3 bij 20 l/min en 45 °C taptemperatuur *** 
boilertemperatuur 65 °C, Zapftemperatur 38 °C met 20 liter/min.
*** Boilertempaeratuur 65 °C, Zapftemperatur 38 °C met 20 liter/min.
onder voorbehoud van technische wijzigingen

A naar warmtebron retour SWW (uitgang)
B van warmtebron vertrek SWW (ingang)
C naar vertrek sanitair warm water (uitgang)
D van aansluiting sanitair koud water (ingang)
E retour van verwarming
F naar vertrek verwarming
G van warmtebron retour verwarming (uitgang)
H naar warmtebron vertrek verwarming (ingang)
X dompelhulzen

Warmtebron met Thermotank Quadroline SWW scheidingsbuffertank, drinkwaterzone 
en bufferzone, vloerverwarming

  TQ-TWT 500/850

  SWW scheidingsbuffertank
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Roth Thermotank Quadroline 
Combi-boiler

Werking van een combi-boiler

Een combi sanitair warm waterboiler
verenigt een bufferopslagtank en een
sanitair warm waterboiler in één 
systeem. Ze zijn gemaakt volgens het 
tweetanksysteem. De bufferopslagtank 
dient voor de opslag van zonne-energie 
die geleverd wordt door de collecoteren 
en de sanitair warm waterboiler zorgt 
voor hygiënisch sanitair warm water.

Roth Combi-boiler
> Hygiënische opslagtank / sanitair warm waterboiler op 

basis van het constante stroomprincipe
> Twee hoog efficiënte warmtewisselaars uit roestvrijstaal 

voor sanitair warm water en zonne-energie
> geïntegreerd gelaagd opwarmsysteem voor optimale 

temperatuurgelaagdheid en scheiding van het sanitair 
warm water en verwarmingszone door gericht laden

> met twee sensorhulzen voor het aansluiten van max 
maal 4 sensoren

> afneembare hoogwaardige harde isolatie
> optioneel designpaneel
> optioneel Thermocoat en Thermocoat plus
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A  naar warmtebron retour (uitgang)
B  van warmtebron vertrek (ingang)
C  naar vertrek sanitair warm water (uitgang)
D  van aansluiting sanitair koud water (ingang)
E  van vertrek zonnecollectoren (ingang)
F  naar retour zonnecollectoren (uitgang)
G  retour van verwarming
H  naar vertrek verwarming
X  dompelhulzen

  Combi-boiler

Warmtebron met Thermotank Quadroline Combi-boiler, zonneverwarming
van sanitair warm water en zonneverwarming
verwarmingsondersteunend, vloerverwarming

  TQ-K 500/850

* alleen toegelaten met water
** NL-getal volgens DIN 4708-3 bij 20 l/min en 45 °C taptemperatuur *** 
boilertemperatuur 65 °C, Zapftemperatur 38 °C met 20 liter/min.
onder voorbehoud van technische wijzingen

Technische specificaties
Type

TQ-K 500 TQ-K 850

Uitvoeringsvariante Combi-boiler

Beschrijving Eenheid

Energie efficiëntie klasse B —

Energie efficiëntie klasse met 
optineel Thermocoat plus A —

Buitenmaten isolatie

Lengte/Breedte mm 780 x 780 1090 x 970

Hoogte mm 1965 1965

Installatiegrootte

Diameter D mm 677 950 x 790

Hoogte mm 1935 1935

Kantelmaat mm 2070 2016

Netto tankinhoud liter 468 756

Gewicht ca. kg 81 116

max. toegelaten 
bedrijfstemperatuur

°C 90 90

Max. toegelaten bedrijfsdruk bar 3 3

Max. toegelaten testdruk/20 °C* bar 4,5 4,5

Stilstandsverliezen kWh/dag 1,94 2,45

Maximaal voeleraantal 4 8

Warmtewisselaar zonnecollectoren

Oppervlakte m2 1,5 2,5

Max. toegelaten bedrijfsdruk bar 10 10

Inhoud liter 8 13

Max. toegelaten 
collectoroppervlakte

m2 12,5 20

Warmtewisselaar sanitair warm water, vermogen volgens DIN 4708-3

Oppervlakte m2 5 7,5

Max. toegelaten bedrijfsdruk bar 10 10

Inhoud ca. liter 26 37

Tapvermogen ***, ca. liter 410 780

Vermogensindicator NL ca.** 2,5 5,8

Aansluithoogte mm 1750 1750

Brandklasse B2 B2
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Roth Thermotank Quadroline met Roth externe 
verwarmingsweerstand (PowerToHeat) 
zet elektriciteit om in warmte

> Elektrische zonne-energie in warmte 
omzetten en opslaan

> Combinatie met warmtepomp, thermische 
zonne-energie, hout en pellet ketels, 
condensatieketels

> Met behulp van zelf opgewekte elektriciteit
> EPS-hoogwaardige isolatie voor langdurige 

thermische bescherming
> Power-to-Heat verbetert de efficiëntie en 

COP van gecombineerde warmtebronnen
> Batterijschakeling van meer dan 1000 liter 

mogelijk
> CO2- en energiebesparend

 Power-to-Heat Transfer biedt nieuwe
 mogelijkheden

De Roth Thermotanks zijn bijzonder geschikt
voor de Power-to-Heat Transfer, omdat hun
EPS-hoogwaardige isolatie zorgt voor een
langdurige thermische bescherming. Het
gebruik van Power-to-Heat zorgt zowel voor
het gebruik van eigen opgewekte
elektriciteit als voor het verbeteren van de
efficiëntie van de gecombineerde warmte-
bronnen. Omvormer

Fotovoltaïsche 
panelen

Externe verwarmings-
weerstand

Thermotank batterij
Warmtepomp

CV-ketel 
(alternatief)

Terugkoppeling 
netspanning
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Onze sterktes 
Uw voordelen

Innovatie 

> Vroege opsporing van markteisen

> Eigen materiaalonderzoek en  
ontwikkeling

> Eigen technieken

Producten 

> Montagevriendelijk en volledig 
aanbond van productsystemen

> Productie-expertise voor het complete 
assortiment in de Roth Industries 
groep

> Alle producten en productsystemen 
zijn DIN EN ISO 9001:2008 
gecertificeerd

Service

> Uitgebreid netwerk van 
gekwalificeerde profesionals

> Hotline en projectservice
> Fabrieksopleidingen, plannings-en 

productseminaries
> Over heel Europa snelle leveringen 

van alle productgamma‘s van het merk 
Roth

> Uitgebreide garanties en 
betrouwbhaarheidsovereenkomsten
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ROTH Benelux
Putsebaan 74
3140 Keerbergen
Telefoon: +32 (0) 15/50.92.91
Fax: +32 (0) 15/50.92.98
E-mail: info@roth-benelux.com
www.roth-benelux.com
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Productie
> Zonnesystemen
> Warmtepompsystemen

Opslag
Opslagsystemen voor
> Drink- en verwarmingswater
> Brandstoffen en 

biobrandstoffen
> Regen- en Afvalwater

Gebruik
> Vloerverwarming en 

koelsystemen
> Buisinstallatiesystemen
> Douchesystemen
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Roth Energie- en Sanitairsystemen


