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Competenţă  in energie        apă        plastic 

Industries

Roth 
O întreprindere de familie  – 

pregătită pentru provocările 
viitorului



Industries
4



Industries

5

PrefațăUn mesaj  personal

Al Dvs. Manfred Roth

„Întreprinderea de familie   – pregătită pentru viitor.“
Această cerinţă specială constituie pentru noi trecerea 
într-o altă etapă de dezvoltare a companiei.

După 50 de ani la conducerea companiei a venit acum 
rândul copiilor mei să devină asociaţi cu drepturi egale şi 
să conducă împreună cu mine şi cu un nou organism de 
conducere activitatea viitoare a întreprinderii noastre.

Temeiul activităţii noastre comerciale îl vor constitui în 
continuare principiile noastre de afaceri.

Am convingerea că întreprinderea de familie Roth îşi va 
atinge obiectivele ambiţioase prin intermediul unor 
inovaţii în materie de afaceri şi organizare, asigurându-şi 
astfel o dezvoltare de succes şi pe viitor.

Provocările noastre sunt mari, însă „Un început bun 
asigură pe jumătate succesul luptei “. Vreau să 
mulțumesc pe această cale familiei mele dar şi tuturor 
angajaţilor şi partenerilor noştri de afaceri, care ne-au 
susţinut în asigurarea unei baze sănătoase pentru un 
viitor de succes.
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Heinrich Roth 
Fondatorul întreprinderii 

(din 1947 pana in 1969)

În cadrul noului consiliu al asociaţilor se dezbat şi se 
decid de comun acord toate temele relevante pentru 
societate, după principiul egalităţii în drepturi şi 
obligaţii.

de la stanga 

Dipl.-Bw. Claus-Hinrich Roth

(din 2004) 

(din 2004) 

(din 2004) 

(din 1961)

Asociaţi şi organe de conducere
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Organe de conducere

Cel mai înalt organ de conducere al grupului Roth este
comitetul executiv. Preşedintele acestuia este Manfred Roth

Conducere operativa (de la dreapta) 
Matthias Donges (CEO)
Alfred Kajewski 
Jochen Drewniok 
Claus-Hinrich Roth 
Christin Roth-Jäger
Dr. Anne-Kathrin Roth 
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Conducerea companiei Membrii consiliului de conducere 

Ec. dipl. Matthias Donges

CEO (Chief Executive Officer), Administrator Roth Industries GmbH & 
Co. KG, din 1985 la Roth

Ec. dipl. Jochen Drewniok

Executive Director Sales & Material Management Building Solutions, 
Administrator al  Roth Werke GmbH şi CEO Roth America de Nord, din 
2003 la Roth

Executive Director Administration & Industrial Solutions, 
Administrator al Roth Werke GmbH, Bolenz & Schäfer GmbH, EHA 
Composite Machinery GmbH, din 1979 la Roth

„Datorită diversificării bine echilibrate, grupul Roth a obţinut poziţii importante 
pe pieţele internaţionale. Creativitatea şi inovaţia sunt factori care ne-au 
distins întotdeauna în acest sens. Dorim să păstrăm aceste două puncte forte 
la baza acţiunilor noastre şi să construim în continuare viitorul grupului de 
societăţi pe un temei sănătos. Împreună cu familia Roth şi cu colegii din 
comitetul executiv, dorim să dezvoltăm strategii şi să proiectăm produse şi 
servicii care ne vor permite să atingem aceste obiective pe viitor."

„Ca întreprindere mijlocie de familie, trebuie să reuşim să reacţionăm mai 
rapid, mai flexibil şi mai inovator  la dorinţele clienţilor şi tendinţele pieţei, 
decât competitorii noştri, care sunt deseori membrii ai unor concerne sau 
investitori financiari.“

„Succesul este posibil doar într-o echipă de angajaţi performanţi şi motivaţi. 
Compania Roth este un pionier în materie de concepte inovatoare de 
formare. Continuarea activităţii noastre excelente de formare şi 
perfecţionare dar şi de dezvoltare a angajaţilor, este pentru mine personal 
un obiectiv foarte important."  

Ec. dipl. Alfred Kajewski
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Executive Board Secretary, Business Development, din 2010 la Roth

Ec.dipl. Claus-Hinrich Roth

Executive Director Finance, la Roth din 2001

Executive Director Marketing & Product Technologies, Building 
Solutions, din 2001 la Roth

„În conformitate cu principiile societăţii, pentru mine este deosebit de 
important să putem genera un profit rezonabil, care să asigure independenţa 
companiei noastre şi îndeplinirea sarcinilor noastre. Angajamentele culturale 
şi sociale ale companiei în cadrul programului de responsabilitate socială, îmi 
sunt foarte aproape de inimă.“

„Motivaţia noastră o constituie continuarea activităţii întreprinderii noastre, 
spre binele angajaţilor şi clienţilor noştri. Baza este formată din structuri 
flexibile care ne permit să reacţionăm rapid şi inovator la schimbările care 
apar pe piaţă. Performanţele calitative de prim rang şi dezvoltarea unor 
produse la avangarda progresului tehnic sunt temeiul poziţiei noastre de lider 
de competenţă pe pieţele aferente.“

„Activitatea societăţii noastre s-a orientat de la bun început în funcţie de 
cerinţele clienţilor şi nevoile pieţei - acest fapt nu se va schimba nici în 
viitor. Proiectarea şi producţia ecologică şi atentă cu conservarea 
resurselor sunt de asemenea premise importante.“

Ec. dipl. Christin Roth-Jäger

Ec. dipl. Dr. Anne-Kathrin Roth
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Directive şi principii antreprenoriale

 >   Asigurarea şi extinderea întreprinderii noastre 
 medii de familie.

 >   Diversitate creatoare de sinergii în materie de produse, 
pieţe şi tehnologii

 >   Activitate responsabilă, orientat spre succes a societăţilor şi diviziilor,
 orientată şi în funcţie de interesul general.

 >   Orientarea activităţii noastre în funcţie de client.

 >   Poziţia de lider de competenţe pe majoritatea pieţelor, 
prin calitate şi inovaţie.

>   Producţie şi proiectare ecologică cu conservarea resurselor
 pentru produse. 

>   Promovarea angajaţilor şi susţinerea pretenţiilor justificate ale acestora.

>   Promovarea angajaţilor şi susţinerea pretenţiilor justificate ale acestora. 

>   Activitate de afaceri corectă şi angajament social responsabil. 

>   Obţinerea unui profit adecvat pentru asigurarea independenţei companiei 
noastre şi pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre.
 

Sediul societăţii Roth Industries, Dautphetal-Buchenau
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Protecția mediului În armonie cu natura

Umwelterklärung
Energie - und Umweltmanagement E

X  

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1221/2009

… leben voller Energie
de la stanga: Declaraţia de mediu Roth, Institutul Frauenhofer Umsicht premiază 
compania Roth ClimaComfort®-Compactsystem pentru inovaţie în materie de protecţie 
a mediului în prelucrarea materialelor plastice

Protecţia activă a mediului este bine ancorată în 
principiile noastre antreprenoriale. În dezvoltarea, 
producţia şi utilizarea produselor noastre punem 
accentul în special pe conservarea resurselor

Răspunderea faţă de spaţiul în care trăim ne obligă 
să ne asigurăm că urmărim protecţia mediului 
dincolo de simpla respectarea a legislaţiei în 
domeniu. Astfel ajutăm în mod considerabil la 
reducerea emisiilor de  CO2.
Cu declaraţia noastră de mediu dar şi prin 
implementarea unui sistem de management de 
mediu conform EMAS (ECO- Management and Audit 
Scheme) ne obligăm la îmbunătăţirea constantă a 
performanţelor noastre ecologice

>   Conceptele produselor noastre sunt astfel 
proiectate încât să asigure protecţia mediului, prin 
utilizarea de materiale ecologice - de regulă mase 
plastice speciale.
Utilizarea de materiale alese cu grijă dar şi 
tehnologiile de sistem utilizate asigură o durată de 
viaţă prelungită produselor noastre. Acestea s-au 
dovedit de-a lungul unor decenii de utilizare.

>  Soluţiile inovatoare de produse ne permit să 
dezvoltăm procese de producţie care necesită o 
eficienţă energetică la fel de bună sau chiar mai 
bună. 

Înlocuind materialele uzuale cu materiale plastice ca 
materie primă pentru sistemele noastre de produse, 
contribuim în mod considerabil la îmbunătăţirea 
bilanţului nostru ecologic
 
>   Utilizarea de materiale reciclabile pentru 
realizarea sistemelor noastre de produse este 
obligatorie pentru dezvoltarea noastră.
Pentru angajamentul nostru în materie de 
conservare a resurselor am obţinut premii 
valoroase

>   Conceptele inovatoare de tehnică de construcţii şi 
industriale contribuie şi ele la economisirea energiei şi 
protecţia mediului. Am reuşit să economisim cantităţi mari 
de energie de exemplu prin utilizarea sistemelor noastre 
de acumulare sub presiune pentru bunuri de investiţie dar 
şi prin generarea ecologică de energie prin intermediul 
pompelor termice, energie solară şi sisteme eficiente de
încălzire şi răcire a suprafeţelor  pentru utilizarea acestei 
energii. În plus, în materie de tehnică a construcţiilor am 
inventat logica energetică Roth ca sistem de 
reglementare, care asigură de asemenea economisirea de 
cantităţi mari de energie, prin legarea în reţea a sistemelor 
de generare, acumulare şi utilizare de energie.

Prin intermediul propriului nostru „Circuit 
energetic ecologic Roth“ ne-am luat un 
angajament activ pentru protejarea mediului
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Răspundere şi angajament social

Pe coloane, din stanga:
„Zilele muzicii în Eckelshausen“ eveniment caritabil 
cu cor gospel şi expoziţie de artă
Biserica Dresdner Frauenkirche

În conformitate cu principiile noastre antreprenoriale 
ne simţim obligaţi la un angajament social 
responsabil.
>   Pentru promovarea culturală a regiunii Atriumul 
Roth invadat de lumină şi cu o acustică excelentă  cu 
galeriile sale mari de expunere este o locaţie 
excelentă. Este o locaţie permanent utilizată pentru 
concerte şi expoziţii artistice, foarte frecvent şi 
pentru evenimente de caritate.
Astfel au loc aici în mod regulat concertele de 
deschidere ale festivalului „Zilele muzicii din 
Eckelshausen“ la care sunt prezenţi artişti şi 
orchestre de înalt calibru în  Roth Atrium.

>  Roth şi-a asigurat respectul internaţional şi prin 
acţiunea de strângere de donaţii pentru 
reconstruirea bisericii Dresdner Frauenkirche. Roth 
a dotat construcţia cu un sistem complet Roth de 
încălzire şi răcire radiantă a suprafeţelor.

>   Susţinem organizaţii şi instituţii sociale. Asociaţia 
„Lebenshilfe Hinterland“ a primit de exemplu angajamentul 
nostru în formă de donaţii şi comenzi. În atelierele acestei 
asociaţii persoane cu dezabilități fizice dar şi psihice produc 
de exemplu suporturile de ţevi pentru sistemele noastre de 
răcire şi încălzire radiantă. Este vorba de o cantitate mai 
mare de un miliard de bucăţi, de la introducerea sistemului 
Roth Original-Tacker. În funcţie de posibilităţi Roth se 
angajează şi în străinătate. Astfel firma Roth a primit de 
exemplu distincţia „Companie Fair Play“ de la Ministerul de 
Economie al Poloniei, cu ocazia unei competiţii organizate 
de acest minister. Această onoare este acordată 
companiilor care urmăresc şi obiective etice pe lângă cele 
economice.
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Pe coloane, din stanga:
Spectacolul de crăciun al asociaţiei „Lebenshilfe 
Hinterland“ Premiul  „Companie Fair Play“ acordat de 
Ministerul de Economie din Polonia Echipa de Fotbal 
Buchenau
Grupa de ciclism Buchenau RSG Universitatea  Philipps -
Marburg

>   Roth susţine asociaţiile regionale.

>  Pentru Manfred Roth este un obiectiv 
personal să se angajeze în formarea şi 
perfecţionarea  şcolară dar şi antreprenorială 
în regiune, dar şi pentru studii economice.
Ca preşedinte de onoare al IHK este deosebit 
de importantă pentru el colaborarea cu şcoli, 
şcoli superioare şi universităţi, în special cu 
universitatea Philipps din Marburg.
 



- Sisteme complete de încălzire/ răcire
- Sisteme de ţevi pentru apă potabilă şi dușuri 
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Companie

Sarcina Domenii strategice de activitate

>       Tehnică sanitară, încălzire, climatizare

> Tehnologii de acumulare 
- Apă de încălzire, apă potabilă şi de uz secundar  

> Tehnologii de materiale plastice*2

-  Produse
-  Maşini şi proceduri

*1  de ex. GPL, CNG, hidrogen, parţial cu recuperare de energie
*2  , suflare, extrudare, turnare prin injecţie, plastic / fibre compozite
 

Orientări strategice

Furnizarea de bunuri de consum şi de investiţii dar 
şi servicii pentru construcţii şi industrie

>  cu obiectivul de a crea soluţii inovatoare cu utilitate 
crescută pentru client,

>  respectând conservarea şi utilizarea ecologică a 
resurselor de  energie, apă şi materie primă  şi 
dezvoltarea competenţelor obţinute în aceste 
domenii.
 

- combustibili şi carburanţi lichizi şi gazoşi *1  
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CompanieDezvoltarea companiei

Dezvoltarea întreprinderii de familie  Roth
De la structura artizanală la grupul internaţional de firme

1947 - 1960 Produsul iniţial: Sobe cu cazan
1961 - 1970 Tehnică de încălzire şi sanitară *1
1971 - 1980 Intrarea în domeniul maselor plastice*2
1981 - 1990 Start pentru tehnica sistemelor energetice*3
1991 - 2000 Extindere, diversificare şi internaţionalizare
2001 - 2010 Orientare spre eficienţă energetică şi energii regenerabile
din 2011 extinderea companiei Roth pe baza domeniilor de competenţă

*1 1963 tancuri din otel pentru incalzire cu ulei, 1967 cabine de dus complete
*2 1971 tancuri incalzire cu ulei PE
*3 1981 incalzire prin pardoseala 

Cifra de afaceri
Mio. €

200

150

100

50

0
~0,1 Mio. €

(~10 MA)

~4 Mio. €
(~77 MA)

~40 Mio. €
(~450 MA)

~95 Mio. €
(~800 MA)

~155 Mio. €
(~1.100 MA)

~215 Mio. €
(~1.040 MA)

1960 1970 1980 1990 2000 20101947 Decade 
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Acumulatori  presiune
- Produse și tehnologii

> Componente
> Sisteme

Material plastic
- Produse și tehnologii

> Componente
> Sisteme

Sisteme energetice

> Generare
> Acumulare
> Utilizare

Sisteme sanitare  

> Cabine de duş/ pereţi de duş

CompanieStructura companiei

Building Solutions Industrial Solutions

Compozite    
- instalaţii şi tehnologii

> Filament-Bobină
> Coating/Converting

Compozite  
- Mașini și tehnologii

> Confecţionare de perii 
> Confecţionare de filtre

Tehnica producţiei de ţevi

Domenii

Domenii de
competenta

Divizii

  Energie       Încălzire şi răcire, energie electrică şi mecanică 
Alimente,    Agenţi energetici, Produse igienice, 

 Material plastic Tehnologii, Materiale, Produse
 

  Apă
Plastică

 
  

> Tratarea apei
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America de Nord
America de Sud

SUA (2 P/R)*3
Canada (V) 
Brazilia (R) 
Cile (V) 
Mexic (R)

Asia

China (R) 
Japonia (R) 
India (R)
Coreea de Sud (R)
Corea (R) 
Taivan (R) 
Hongkong (R)

Alte țări

Federatia Rusa (R) 
Australia (R)
Siria (R) 
Kenia (R) 
Iordania (R) 
Liban (R) 
Africa de Sud (R)

• 24 companii Roth  (P = Productie, V = Distributie)
• Reprezentante (R)

Productii:
*1 D:      Roth Werke – Buchenau, Wolfgruben, Bischofswerda, Becker Plastics – Datteln, EHA – Niedereisenhausen, Schlesinger – Burgwald,  BSD – Eckelshausen
*2 ES:    Roth Global Plastic – Tudela
*3 USA:   Roth Industries – Watertown, Syracuse 

   

 

Centrală

Germania (7 P)*1
Austria (V)
Elvetia (V) 
Belgia/Luxemburg (R)
Olanda (R)

*1

Vest

Spania (P)*2
Franta (V/R) 
Portugalia (V) 
Marea Britanie (V) 
Irlanda (V)

Nord

Danemarca (V) 
Norvegia (V) 
Suedia (V/R) 
Finlanda (V/R)

Est

Polonia (V/R) Ucraina (R) 
Cehia/Slovacia (R) 
Ungaria (R)
Romania (R) 
Estonia (R) 
Letonia (R) 
Lituania (R) 
Bulgaria (R)

Sud

Italia (R) 
Grecia (R) 
Slovenia (R) 
Serba (R)
Turcia (R) 
Bosnia- 
Herzegovina (R) 

Europa

Roth International
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InternationalSoluții de construcție

Germania:    Fabrica Roth, Centrala, Buchenau; Fabrica Roth, 
Bischofswerda; Becker Plastics, Datteln

Spania:          Roth Global Plastic, Tudela
Franta:          Roth Franta, Lagny sur Marne 
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Danemarca           Roth Nordic, Frederikssund,
Centrala pentru compania Roth Suedia, Roth Norvegia si Roth Finlanda

Marea Britania    Roth UK, Taunton, Somerset
Polonia                    Roth Polska, Zielona Góra
SUA                            Roth Industries, Watertown, NY; Roth Global Plastics, Syracuse, NY 

 
 

 
 

 

Punctele noastre forte sunt know-how-ul acumulat 
pe termen lung, forţa inovatoare dinamică, servicii 
fiabile de service - şi toate acestea la nivel global.
Angajaţii companiilor noastre formează o reţea în 
centrul căreia se află clientul. Experienţa şi 
cunoştinţele noastre sunt utilizate global, pentru a 
oferi produse de înaltă calitate şi prestaţii de 
service de prim rang. Sinergiile create în grupul 
nostru de societăţi ne sunt utile în acest sens.
Avem pretenţia să fim tot timpul cei mai buni!
Cu un număr mare de locaţii pentru producţie şi 
vânzare asigurăm asistenţa clienţilor la nivel 
global.
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Building SolutionsSisteme energetice

Randul de sus, de la stanga: 
Sisteme solare 
Sisteme pompe soalre
Sisteme solare cu pompe de caldura

Randul din mijloc, de la stanga:
Rezervoare pentru ulei de încălzire, biofuel şi tratare a apei  (2 imagini)
Acumulatoare din material plastic pentru apă potabilă şi de încălzire

Randul de jos, de la stanga:
Sisteme de încălzire şi răcire radiante (Original-Tacker-System) 
Instalaţii Roth - Apă potabilă  (2 imagini)

Pentru a putea ţine pasul cu concurenţa globală ca 
societatea mijlocie dar şi pentru a răspunde 
cerinţelor clienţilor, Roth dezvoltă în mod 
permanent noi soluţii de sistem pentru construcţie şi 
modernizare, respectând cele mai înalte cerinţe de 
calitate.
Pentru aceste performanţe Roth a obţinut premiul 
TOP 100.
 
.  
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Sisteme energetice şi sanitare Roth

Generare
> Sisteme solare
> Sisteme de pompe de căldură
> Sisteme solare cu pompe de căldură

Acumulare
Sisteme de acumulare pentru
> Apă potabilă şi de încălzire
> Combustibili şi biofuel
> Apă pluvială şi apă reziduală

Utilizarea
> Sisteme de încălzire şi răcire 
radiante
> Sisteme de instalare ţevi
> Sisteme de duş

Fabrica Roth, centrala Dautphetal-Buchenau (D)

O viata plina de energie 

w a s s e r

e n e r g i e

n u t z u n g

s pei c her unger
ze

ugung

Sub motto-ul „O viaţă plină de energie” Roth a reuşit 
să îşi lege în reţea sistemele de produse şi de generare 
a energiei din surse regenerabile, prin acumularea şi 
utilizarea eficientă a energiei, creând un sistem 
complet pentru tehnica modernă de construcţii.
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Sisteme sanitare

De la stanga: 
Cabine de dus 
Pereti de dus 
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Cabine complete de dus si cabine de 
dus din sticla
Sistemele complete de duş de la Roth au tradiţie. Ca 
prim producător Roth realizează deja din 1967 
sisteme complete de duş. Nivelul înalt de calitate 
rezultă din această vastă experienţă. Roth este liderul 
european în materie de sisteme complete de duş.

Cu duşurile din sticlă Roth se realizează orice vis 
despre baia proprie. Aceste sisteme oferă 
funcţionalitate şi calitate excelentă la un confort 
maxim cu linii clare, generoase şi transparente. În 
funcţie de arhitectură şi de design varietatea 
sistemelor de duş din sticlă Roth oferă soluţii pentru 
orice baie.
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Solutii de constructieTehnologia ţevilor

Materiale: PE-RT, PE-X, PB, tevi compozite din aluminiu  
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Becker Plastics, Datteln (D)

Ţevi şi componente de ţevi

Firma Becker Plastics din Datteln este unul dintre cei mai 
mari producători de ţevi din material plastic pentru apă 
rece sau caldă din Europa. Societatea se concentrează  
predominant pe sectorul tehnicii de construcţii, inclusiv 
aplicaţii cu gaz. Becker Plastics are experienţa practică a 
prelucrării tuturor polimerilor de uz comun în acest 
domeniu.  Un accent deosebit îl constituie producţia de ţevi 
stratificate din material plastic / material plastic pe 
material plastic/ metal.
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Cu produse de investiţie şi de consum de înaltă calitate, 
societăţile grupului Roth Industries ocupă poziţii de lider în 
domeniul soluţiilor industriale, pentru domeniile aferente. Şi 
asta la nivel global. Cele două firme constructoare de maşini 
EGA şi Schlesinger construiesc predominant maşini pentru 
realizarea produselor din material plastic compozit, iar Bolenz 
& Schäfer produce predominant agregate hidraulice pentru 
construcţia de maşini şi instalaţii. Roth îşi concentrează 
experienţa în materie de mase plastice în centrul de 
competenţă pentru tehnica materialelor plastice din 
Wolfgruben. Roth Industries face uz de toate sinergiile 
generate în grupul de societăţi utilizând maşinile între altele în 
materie de Building Solutions.

Soluții Industriale
Soluții industriale
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Germania Utilaje compozite EHA, Steffenberg
Constructii de utilaje Schlesinger, Burgwald

Bolenz & Schäfer (BSD), Biedenkopf
Tehnologia maselor plastice Roth, Wolfgruben 
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Soluții IndustrialeInstalaţii şi tehnici pentru materiale 
compozite

 

Randul de sus:
Instalaţia Prepreg (Stratificare / Impregnare)

Randul de jos de la stanga:
Instalaţia Filament-Winding,  automatizarea schimbării produselor
(aici: recipient sub presiune GFK), ghidare / prelucrare a fibrelor specifică 
clienţilor
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Maşini pentru producţia de compozite: Filament-Winding (înfăşurarea filamentelor) –
Coating & Converting (stratificare/impregnare) 

Utilaje compozite EHA, Steffenberg (D)

Gama de produse EHA Steffenberg include instalaţii de înfăşurare filamente pentru producţia 
de produse deosebit de stabile din material plastic pentru construcţii uşoare, în special 
pentru industria auto şi a sportului, pentru aeronautică şi aviaţie şi pentru instalaţii eoliene. 
Pe aceste maşini se prelucrează matrice din răşină sau termoplastice cu fibre de sticlă şi/sau 
carbon. Cu instalaţiile de stratificare şi impregnare pentru producţia de elemente prepreg şi 
pentru finisarea produselor în formă de bandă, de ex. hârtie, folie, laminat şi ţesături EHA vă 
oferă şi în acest domeniu de producţie soluţii specifice adaptate la dorinţele clienţilor.
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Soluții Industriale
Maşini şi tehnici pentru materiale compozite 

Randul de sus de la stanga:  
perii – confectionarea filtrelor- asamblare

Randul din mijloc:
Diverse tipuri de perii

Randul de jos:
Diverse tipuri de filtre 
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Fabrica Schlesinger, Burgwald (D)

Confecţionarea de perii şi filtre  

Societatea Schlesinger Maschinenbau din Burgwald cu 
programul său de maşini lucrează pentru producţia d perii de 
uz menajer şi industrial, într-o întreprindere cu tradiţie în acest 
domeniu. Experienţa pe termen lung în materie de construcţie 
de maşini dar şi know-how-ul de specialitate permit companiei 
accesul la un al doilea segment de maşini, şi anume maşinile 
de împăturat filtre. Filtrele produse aici sunt
utilizate în industria auto şi în aeronautică, hidraulică, ventilaţie 
şi tehnică medicală.  Clienţii aşteptă tehnologie performantă, 
concepte de maşini de prim rang şi bine gândite dar şi service 
de încredere.
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Soluții IndustrialeAcumulatoare sub presiune - Produse şi 
tehnologiii

Rândul de sus de la stânga:
Domenii de utilizare:
Montaigne ruse (Ferrari Park, Abu Dhabi) macara mobilă de port 
baraj/ hidrocentrală vagon produse vărsate

Rândul de jos din stânga:
Produse şi tehnologii:
> diverse acumulatoare individuale
> Instalaţii acumulare Ferrari Park
> Instalaţie de acumulare „macara mobilă de 
port“
> Modul-instalaţie de acumulare de mari 
dimensiuni (hidrocentrală)
> Hidraulica feroviară
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 Componente si sisteme

Bolenz & Schäfer (BSD), Biedenkopf  (D)

Firma Bolenz & Schäfer din Biedenkopf este şi ea o 
întreprindere de tradiţie în branşă.

Robusteţea şi longevitatea, un service excelent cu 
efort minim de întreţinere - acestea sunt 
caracteristicile tipice care disting sistemele Bolenz & 
Schäfer. În spetele fiecărui produs BSD se află 
competenţă de specialitate, calitate optimă şi 
experienţă globală.

Relaţiile constructive şi corecte cu partenerii de afaceri 
din întreaga lume şi colaborarea creativă cu aceştia în 
materie de dezvoltare, producţie şi vânzare formează 
baza succesului pentru dezvoltarea consecventă a 
unor sisteme hidraulice de acumulare progresive, 
marca BSD.

În calitate de specialist Bolenz & Schäfer dezvoltă 
soluţii individuale de înaltă precizie pentru hidraulica 
feroviară, rezevoare de acumulare şi amplificatoare 
de presiune.
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Soluții IndustrialeMaterial plastic- Produse şi Tehnologii

rândul de sus de la stânga:
 produse de tehnică a construcţiilor 
Produse menajere
Produse pentru industria auto

rândul de jos din stânga: 
Container consolidat pentru produse 
suflate
Căptușeli pentru recipiente sub presiune 
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Centru de competenţă pentru tehnologia materialului plastic

Mase plastice Roth, Wolfgruben (D)

În divizia materiale plastice Roth livrează produse profesionale şi 
menajere. Orientare consecventă către clienţi, know-how pentru 
produse şi competenţe de piaţă, acestea sunt bazele pentru 
conceptul de succes al companiei.

Piesele tehnice realizate prin injecţie din material plastic îşi găsesc 
aplicarea în tehnica de construcţii, industria auto şi realizarea de 
produse de uz menajer. Competenţa de specialitate în procese şi 
proceduri tehnice permite companiei Roth să modeleze ideile 
clienţilor săi. În calitate de furnizor full-service compania oferă o 
gamă variată de servicii de la management de proiect şi de 
resurse de producţie până la finisarea componentelor de material 
plastic.

Un alt sortiment de produse sunt piesele de material plastic 
suflate şi modelate prin rotaţie pentru produse industriale şi 
aplicaţii în tehnica transporturilor şi a traficului rutier.
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PremiiMedalii

Înmânarea premiului de lider pe piaţa globală la 24.02.2011
(de la stânga) Prof. Dr. Bernd Venohr, Manfred Roth, Dr. Florian Langenscheidt

Evaluare realizată de Prof. Dr. Bernd Venohr / Dr. Florian Langenscheidt

> Sisteme de acumulare de energie
> Sisteme de încălzire şi răcire radiante
> Tehnologii compozite  – Filament Winding

Premiul liderului de piaţă
Sisteme şi tehnologii Roth de talie mondială

Exemple
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>  Premiul “homesolute” „Pret special pentru mediu 
locul 1 pentru Roth Inovatie  in design si functionalitate“

 
 

 - Rezervorul termic Quadroline

>  Premiul Plus X „Cel mai bun produs al anului 2012“ 
 - Rezervorul termic Quadroline
- Camera de control radio EnergyLogic Touchline 

>  Premiul Plus X „Inalta calitate si functionalitate“ 
 - Cabina de dus din sticla Roth Laguna Maxi Wave HK4

>  Premiul pro-K „Cel mai bun produs al anului 2013“
- Rezervorul termic Quadroline

>  Premiul pentru inovatie 2010 

- Tehologia-RoAn 
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AdreseAdrese de contact
   Building Solutions Germania

Becker Plastics GmbH
Am Bahnhof 3
45711 Datteln
Telefon +49 (0)2363/7330-0
Telefax +49 (0)2363/7330-14
www.becker-plastics.de

Roth Werke GmbH
Am Seerain 2
35232 Dautphetal
Telefon +49 (0)6466/922-0
Telefax +49 (0)6466/922-100
www.roth-werke.de

Roth Umwelttechnik
Niederlassung der Roth Werke GmbH
Drebnitzer Weg 44
01877 Bischofswerda
Telefon +49 (0)3594/7741-0
Telefax +49 (0)3594/7741-24
www.roth-umwelttechnik.com

    Industrial Solutions

Bolenz & Schäfer GmbH
Lahnstraße 34
35216 Biedenkopf
Telefon +49 (0)6461/933-0
Telefax +49 (0)6461/933-161
www.bolenz-schaefer.de

EHA Composite Machinery GmbH
Bauhofstraße 2

Telefon +49 (0)6464/9150-0
Telefax +49 (0)6464/9150-52
www.ehacomma.com

   Building Solutions international

Roth Dänemark
Roth Nordic A/S
Centervej 5
3600 Frederikssund
Telefon +45 47380121
Telefax +45 47380242
www.roth-nordic.dk

Roth Finnland
Roth Nordic Oy
Kauppiaankatu 11
10300 Karjaa
Telefon +358 19440330
Telefax +358 (0)19233193

Roth Frankreich
S.A.S. Roth France
78, rue Ampère - Z.I.
77465 Lagny sur Marne Cedex
Telefon +33 (0)1/64124444
Telefax +33 (0)1/60072039
www.roth-france.fr

Roth Großbritannien
Roth UK Ltd.
Higher Ford
Wiveliscombe
Taunton, Somerset
TA4 2RL
Telefon +44 (0)1984/623982
Telefax +44 (0)1984/623915
www.roth-uk.com

Roth Norwegen
Roth Nordic AS
Postboks 20
1306 Bærum Postterminal
Telefon +47 67575400
Telefax +47 67575409
www.roth-nordic.no

Roth Polen
Roth Polska Sp. z. o. o.
ul. Dekoracyjna 1c
65-722 Zielona Góra
Telefon +48 68/3202072
Telefax +48 68/4539102
www.roth-polska.com

Roth Schweden
Roth Nordic AB
Hanögatan 9
21124 Malmö
Telefon +46 (0) 40534090
Telefax +46 (0) 40534099
www.roth-nordic.se

Roth Spanien
Global Plastic, S.A.
Polígono Industrial Montes de Cierzo
CN-232, Km 86
31500 Tudela (Navarra)
Telefon +34 948/844406
Telefax +34 948/844405
www.roth-spain.com

Roth USA
Roth Global Plastics, Inc.
One General Motors Drive
Syracuse, NY 13206
Telefon +1 315/4750100
Telefax +1 315/4750200
www.roth-usa.com

Roth Industries, Inc.
268 Bellew Avenue South
Watertown, New York 13601
Telefon +1 315/7551011
Telefax +1 315/7551013
www.roth-usa.com

Kontaktadressen der Repräsentanzen Building 
Solutions Ausland sind über den jeweiligen 
deutschen Hauptsitz erhältlich.

Niederlassung der Roth Werke GmbH
Lahnweg
35232 Dautphetal-Wolfgruben
Telefon +49 (0)6461/940-0
Telefax +49 (0)6461/940-177

Schlesinger Maschinenbau GmbH
Forststraße 3
35099 Burgwald
Telefon +49 (0)6451/71918-0
Telefax +49 (0)6451/71918-30
www.schlesinger.de

Adresele de contact Industrial Solutions internationale
sunt disponibile prin intermediul sediului german respectiv.
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