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Roth TBS  

Szárazépítészeti Rendszer  
    

 

Roth  TBS Rendszerlemez  
A TBS Polisztirol hőszigetelő rendszerlemez (DIN 18164) különleges kialakítása biztosítja, hogy a Roth TBS 
hőelosztó fémlamellák és bennük a Roth Alu-Laserflex rendszercső megfelelően rögzítve legyenek. Mind a spirál, 
mind meander rajzolatú csőfektetések gond nélkül, gyorsan, kevés hulladékkal elvégezhetők segítségével. A táblák 
– a szélükön kialakított hornyokkal – összekapaszkodnak, ezért a lefektetett elemek szétcsúszása kizárt. A TBS 
rendszerlemez kitűnően alkalmazható falfűtések és mennyezethűtések kialakításához is. 

 

 Cikkszám Nettó Ár 

Méret: 1025 x 525 x 33 mm Hangcsillapítás. 28 dB Csőfektetési távolságok: 100/200/300 mm 

Hőszigetelés: 0,75 m2 K/W Maximális terhelés: 35,0 kN/m2 Kiszerelés: 15 db / doboz 
1135002783 3,45 €/db

 

 

Roth TBS Hőelosztó Fémlamellák 
A hőtükörként is funkcionáló, 0,6 mm vastag, galvanizált acéllemez lamella gondoskodik a tökéletes hőelosztásról 
és  a 14 mm átmérőjű Alu-Laserflex rendszercsövek biztonságos rögzítéséről. A lemezen hosszában 100 mm-
enként törési pontokat alakítottak ki, így kézzel is könnyen méretre szabható. 

 

Méret Kiszerelés Cikkszám Nettó Ár 

1000 x 100 mm 25 db / doboz 1135002781 3,35 €/ db 

1000 x 200 mm 25 db / doboz 1135002782 4,45 €/db 

     

 

Roth PE Takarófólia 
Roth PE cover film 
A 0,2 mm vastagságú Polyethylene páragátló fólia gondoskodik arról, hogy TBS Hőelosztó lamellák és az Alu-
Laserflex rendszercsövek ne érintkezzenek közvetlenül a borítólemezzel. 

  Cikkszám Nettó Ár 

75 m2 / tekercs 1135000263 0,66 €/ m2

 

 

Roth  PE Hablemez 
A megfelelő hanggátlás, a lépészaj csökkentése érdekében, érdemes Roth PE Polyethylene hablemezt,a TBS 
Rendszerlemez alá helyezni.  

 Cikkszám Nettó Ár 

Méret: 50 m x 1 m  Vastagság: 5 mm Kiszerelés: 50 m2 / tekercs 1135000262 2,25 €/m2

 

 

Roth Alu-Laserflex Rendszercső 
Többrétegű, oxigéndiffúzió-mentes (DIN 4726) kompozit (PE-HD + Alumínium) cső. Egyedülálló módon, az 
alumínium réteg lézerrel hegesztett. Más, hasonló csövekben, az alumínium réteget csak átlapolják, ezért azoknál 
előfordulhat az -a rendszer és az épület súlyos károsodását okozó- alumínium réteg meggyűrődése. Ez a probléma 
Roth Alu-Laserflex Rendszercsőnél – hála a hosszanti, folytonos lézerhegesztésnek – kizárt!  
Hőtűrés: 95°C (ideiglenesen:110 °C) 6 bar nyomáson. Hajlítási sugara: 5 x da

  

Méret Kiszerelés Cikkszám Nettó Ár 

14 mm 100 m 1135002391 1,80 €/m 

14 mm 200 m 1135002392 1,80 €/m 

 


