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Yleistä

Lattialämmityksen suunnittelu on perinteisesti jätetty lähes kokonaan LVI-urakoitsijan ja lattia-
lämmitystoimittajan vastuulle. Itse asennuskuvat ja tarkat mitoitustiedot onkin järkevää jättää  
toimittajan tehtäväksi (palvelu sisältyy usein toimitukseen). Hyvän lopputuloksen saavuttami-
seksi on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, että LVI-suunnittelija määrittelee riittävän tarkat reuna-
ehdot järjestelmälle ja tarkastaa yhteensopivuuden yhteistyössä rakennesuunnittelijan kanssa. 
Näin voidaan taata, että lattialämmitystoimittajan suunnitelmat ovat vaatimusten mukaiset ja 
lattialämmitystarjoukset vertailukelpoisia.

Tämän ohjeen tarkoitus on helpottaa LVI-suunnittelijan työtä, selventää toteutusta kaikille osa-
puolille ja näin saavuttaa laadukas, kustannustehokas lopputulos. Ohjeesta löydät perustietoa 
lattialämmityksestä sekä esimerkkejä hyväksi todetuista suunnitteluketjuista.

Palvelut suunnittelijoille

Meiltä saat maksuttoman alustavan suunnittelun, kustomoidut työselitykset ja laajan 
BIM-kirjaston suunnittelun tueksi. Lisäksi tarjoamme asiantuntevaa teknistä tukea ja 
kustannustehokkaan suunnittelupalvelun. Älä epäröi ottaa yhteyttä, jos jokin 
askarruttaa tai olisi tarvetta koulutukselle.

Yhteystiedot:
suunnittelu@roth-finland.fi
019 440 330

Kalle Määttä
Suunnittelijayhteistyö
044 7766 800
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Suunnitteluketju

Alla on esitetty kaksi vaihtoehtoista suunnitteluketjua askel-askeleelta:

1. LVI-suunnittelija tekee alustavan suunnittelun

Toimenpide: Selitys:

1. Tarkasta lattiarakenne ja mahdolliset 
liikuntasaumojen paikat.

Väh. 30 mm EPS-eriste tai vastaava myös 
välipohjissa, lisätiedot s. 6.

2. Määrittele asennustapa. Määrittyy yleensä lattiarakenteen mukaan. Takkerikiin-
nitys yleensä hyvä vaihtoehto betonirakenteissa, ks. 
lisätiedot s. 7.

3. Määrittele putkikoko. Määräytyy asennustavan ja lattiarakenteen pohjalta. 
Asunnot, toimistot, julkiset rakennukset yms. 
yleensä 16 mm, hallit yms. 20 mm. Lisätiedot s. 7.

4. Määrittele ohjausjärjestelmä. 24V/230V/langaton -> yhteistyö sähkö/automaatio-
suunnittelijan kanssa jos tarpeen (tarkista yhteen-
sopivuus automaation kanssa). Lisätiedot s. 9.

5. Määrittele jakotukkien paikat (ja 
tarvittavat jakotukkikaapit).

Keskeinen paikka, piirien meno/paluuputket (siirtoputket) 
mahdollisimman lyhyet. Huomioi myös liikuntasaumat, ja 
mahdolliset jakotukkikaapit. Lisätiedot s. 9.

6. Määrittele raja-arvot jakotukin 
painehäviölle.

(Maks. 20KPa on hyvä lähtökohta, todelliset painehäviöt 
yleensä pienemmät).

7. Määrittele ΔT ja menoveden lämpötila. Asuinrakennukset 5K, hallit ja vastaavat jopa 10K. 
Menovesi yleensä 30-40 °C (pyynnöstä voimme laskea 
menoveden lämpötilan tehontarpeiden ja 
lattiarakenteen pohjalta). Lisätiedot s. 8.

8. Laske / arvioi tilakohtaiset tehontarpeet 
ja merkkaa ne lämpökuviin.

Maks. lämmitysteho yleensä 64W/m2 (asunnot, toimistot, 
julkiset rakennukset yms. pinnoitetut lattiat)
Hallit yms. voi olla myös korkeampi. Lisätiedot s. 8.

9. Laske virtaama ja mitoita pumppu, 
syöttöputket yms. sen mukaan.

ΔT ja tukkikohtaisen tehon mukaan. Huom mahdollisen 
glykoolipiirin eri lämpöarvot.

10. Merkitse työselityksiin järjestelmän perusvaa-
timuksia (paineluokka, urakkarajat yms.).

Roth mallityöselostukset löytyvät verkkosivuilta.

11. Urakoitsija tilaa LL-suunnittelun ja toimittaa 
kuvat tarkasteluun.

12. Tarkasta LL-suunnitelmat, virtauslaskelmat ja 
päivitä lämpökuviin linjasäätöventtiilien KV-arvot 
todellisten painehäviöiden mukaan.

13. Liitä lämpökuviin lattialämmityskuvat, 
laskelmat, luettelo käytetyistä tarvikkeista 
ja toimita ne rakennustarkastukseen.
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2. Roth Finland tekee alustavan suunnittelun

Toimenpide: Selitys:

1. Laske/arvioi tilakohtaiset tehontarpeet ja 
merkkaa ne lämpökuviin.

2. Määrittele jakotukkien paikat. Voimme myös ehdottaa tukin paikkoja.

3. Tilaa maksuton alustava suunnitelma s-postilla 
osoitteesta suunnittelu@roth-finland.fi. 
Laita otsikoksi ”Alustava suunnitelma 
lämpösuunnittelua varten”. 
Näin saat varmasti oikean palvelun.

Laita liitteeksi seuraavat: 
- Lämpökuvat 
- Rakenneleikkaukset (lattiat) 
- Mahdolliset liikuntasaumatiedot.

4. Roth Finland toimittaa seuraavat tiedot:
- Jakotukkikohtaiset virtaamat
- Asennustapa
- Putkikoko ja asennusväli
- ΔT
- (Jakotukkien sijoittelu) ja piirijako
- Jakotukkikaappien koko ja tyyppi
- Ehdotus termostaattien sijoittelulle
- Ehdotus ohjausjärjestelmästä
- Raja-arvot painehäviöille
- Kustomoitu työselitys
- Materiaaliluettelo ja hyväksynnät

5. Tarkasta alustava suunnitelma ja mitoita 
pumppu, syöttöputket yms. sen mukaan.

6. Urakoitsija tilaa LL-suunnittelun ja toimittaa 
kuvat tarkasteluun.

7. Tarkasta LL-suunnitelmat, virtauslaskelmat 
ja päivitä lämpökuviin linjasäätöventtiilien 
KV-arvot todellisten painehäviöiden mukaan.

8. Liitä lämpökuviin lattialämmityskuvat, 
laskelmat, luettelo käytetyistä tarvikkeista 
ja toimita ne rakennustarkastukseen.
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Suunnitteluperusteet

Järjestelmän tasapainotus
Yksinkertaisissa toteutuksissa, joissa on alle neljä keskenään painehäviöltään samankaltaista 
jakotukkia, voidaan tasapainotus yleensä tehdä pelkillä piirien esisäätöarvoilla. Tätä suuremmat 
järjestelmät, tai järjestelmät jossa jakotukkien syöttöputkien painehäviö on suuri, on käytettävä 
linjasäätöventtilejä. Lämmitysrungon tasapainotus ja mitoitus ei eroa muista lämmitysmuodoista. 
Tarvittaessa (esim. lämpöpumppukohteissa) jatkuva virtaama varmistetaan paineohjatulla 
ohitusventtiilillä. Näin saadaan riittävä virtaama myös tilanteessa, jossa kaikki toimilaitteet 
ovat kiinni. Se voidaan asentaa esimerkiksi lattialämmitysjakotukin päätyyn (LVI-nro 2070527).

Lattiarakenne, asennustapa ja putkikoko
Vesikiertoinen lattialämmitys on toteutettavissa lähes kaikkiin uusiin ja olemassa oleviin 
rakenteisiin. Lattiarakenne ja asennustapa vaikuttavat huomattavasti järjestelmän ominaisuuksiin 
ja toimivuuteen. Tärkein tekijä on riittävä eriste – myös välipohjissa tulee olla vähintään 30 mm 
ESP-eriste tai vastaava estämässä lämmön siirtymistä alla oleviin tiloihin. Rakenteen lämmön-
varauskyky vaikuttaa järjestelmän reaktioaikaan – kevyemmällä rakenteella saavutetaan energia-
tehokkaampi ja nopeammin reagoiva järjestelmä. Nyrkkisääntönä tulisi kuitenkin olla 30 mm valua 
putken yläpinnan päällä. Tarkat rakennekuvat ladattavissa verkkosivuilta.

Nyrkkisääntö piirijaolle Roth X-PERT-putkella:
20 mm putkella ≤ 24 m2 /piiri
16 mm putkella ≤ 16 m2/piiri
10,5 mm putkella ≤ 8 m2/piiri

i
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Rakennetyyppi Putken asennustavat Putkikoko

Valu, raudoitettu tai
raudoittamaton 
50 – 80 mm 

- Takkerikiinnitys (ontelolaatan päällä Takkeri-äänieristyslevy, 
EPS-eristeissä Flipfix-levy, kovissa muovieristeissä suoraan 
eristeeseen)

- Nappulalevy
- Asennuslistat

16 mm
20 mm

Valu, raudoitettu 
> 80 mm

- Takkerikiinnitys (ontelolaatan päällä Takkeri-äänieristyslevy, 
EPS-eristeissä Flipfix-levy, kovissa muovieristeissä suoraan
eristeeseen)

- Sidelankakiinnitys

10,5 mm
16 mm 
20 mm

Valu, raudoittamaton
 < 50 mm 

- Roth Compact®-järjestelmä
- Roth Clima Comfort -järjestelmä
- Takkerikiinnitys (150 tai 200 mm asennusvälillä)
- Nappulalevy (150 tai 200 mm asennusvälillä)
- Asennuslistat (150 tai 200 mm asennusvälillä)

10,5 mm
16 mm

Puurakenne lankkulattia
Harvalaudoitus lämmönluovutuslevyillä
Itsekantava lämmönluovutuslevy

16 mm
20 mm

Puurakenne valulla tai  
laatoituksella tai alle 
14 mm päällyslattialla

Itsekantava lämmönluovutuslevy  
(+ rakennesuunnitelman mukainen lattialevy)

16 mm
20 mm

Puurakenne väh. 14 mm 
parketti, laminaatti tai 
vinyyli

Lastulevy lämmönluovutuslevyllä 16 mm

Saneeraus kuivat tilat Roth Compact®-järjestelmä
10,5 mm
16 mm

Saneeraus märkätilat Roth Clima Comfort -järjestelmä 10,5 mm
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Lämmitysteho
Lämmitystehon rajoittava tekijä on yleensä lattialämpötilan suurin sallittu lämpötila (asuintiloissa 
yleensä 27 °C) suhteessa huonelämpötilaan (ks. taulukko 1). Tämä antaa huonelämpötilalla 21°C 
maksimitehoksi 64W/m2. Eli esim. halleissa, rappukäytävissä yms. tiloissa, joissa voidaan hyväksyä 
matalampi huonelämpötila (tai korkeampi lattialämpötila) saadaan suurempi teho.

Menoveden lämpötila ja jäähtymä
Menoveden lämpötilalla 35 °C saavutetaan pinnoitetuissa betonirakenteissa yleensä riittävät tehot 
(50W/m2). Puurakenteissa joissa on suuret tehontarpeet > 50W/m2 on perusteltua suunnitella 
menoveden lämpötilan arvoksi 40 °C. Matalissa levyjärjestelmissä menoveden lämpötila voi laskea 
alle 30 °C. Tarkan menoveden lämpötilan laskeminen on melko monimutkaista – pyynnöstä voimme 
simuloida kohteen ”vaikeimman” tilan tehontarpeiden ja lattiarakenteen perusteella.

5K jäähtymällä saadaan yleensä pidettyä virtaamat (ja painehäviöt) kohtuullisena ja lattian 
pintalämpötila tarpeeksi tasaisena myös asunnoissa. Halleissa yms. tiloissa voidaan nostaa 
jäähtymää jopa 10 asteeseen – näin voidaan suunnitella pidempiä lattialämmityspiirejä ilman 
suuria painehäviöitä ja pidetään virtaamat pienenä.

Taulukko 1. Teoreettinen lämmönluovutus pinnoitetussa lattiassa
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Jos lattialämmitys liitetään järjestelmään, jossa menoveden lämpötila on korkeampi, on 
suositeltavaa käyttää sekoitusryhmällä varustettua jakotukkia (esim. Roth ShuntUnit).

i

Huom! Yllä oleva 64W/m2 on kuitenkin aina rajoittava tekijä pinnoitetuissa lattioissa.i
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Ohjausjärjestelmä
Lattialämmityksen ohjausjärjestelmän toimintaperiaate on erittäin yksinkertainen – 
huonetermostaatti, lattia-anturi tai näiden yhdistelmä ohjaa toimilaitetta/laitteita 
piirikohtaisesti auki tai kiinni periaatteella. Järjestelmiä saa 24V tai 230V jännitteellä. 
Märkätilat varustetaan lattia-anturilla (1.1.21 jälkeen rakennusluvan saanneissa rakennuksissa 
ei saa käyttää käsisäätöisiä piirejä). Lisäksi kuivat tilat, joissa on klinkkerilattia tai toissijainen  
lämmönluovutuslaitteisto on suotavaa varustaa lattia-anturilla. Näin ylläpidetään mukava lattia-
lämpötila kaikissa olosuhteissa. Toimilaitteet voivat olla joko virrattomana auki tai virrattomana 
kiinni, riippuen ohjausjärjestelmästä.

Ohjausjärjestelmien tärkeimmät ominaisuudet:

Roth Basicline 230V

Yksinkertainen ohjausjärjestelmä. Ei välttämättä vaadi 
kytkentälaatikkoa. Termostaatit näytöllä tai ilman (säätöpyörä). 
Kytkentälaatikosta saadaan perustietoja ulos (pumpun pysäytys, 
yö-toiminto yms.) Saatavilla myös viilennystoiminnolla.

Roth Basicline 24V

Yksinkertainen ohjausjärjestelmä. Asennukseen ei tarvitse 
sähkömiestä (muuntaja kytketään pistorasiaan). 
Kytkentälaatikosta saadaan perustietoja ulos (pumpun keskeytys, 
yö-toiminto yms.)

Roth Touchline

Langaton edistynyt ohjausjärjestelmä. Asennukseen ei tarvitse 
sähkömiestä (muuntaja kytketään pistorasiaan). Monipuoliset 
lämmitysohjelmat ja IP lattia-anturi. Termostaattiin saa 230V 
virransyötön, normaalisti patterikäyttöiset. Myös viilennykseen.

Jakotukkien sijoittelu
Jakotukit sijoitetaan mahdollisimman keskeiselle paikalle. Tavoitteena on minimoida piirien meno/
paluuputkien pituudet ja välttää niiden sumppukohtia. Muualla kun teknisessä tilassa tai lämmön-
jakohuoneessa olevat tukit varustetaan vuodonilmaisulla. Paras vaihtoehto on usein käyttää tehdas-
valmisteista jakotukkikaappia. Julkisissa rakennuksissa ja useamman asunnon kokonaisuuksissa 
on usein perusteltua sijoittaa tukit käytäville tai rappuhuoneisiin ja kattaa useampi asunto samalla 
jakotukilla. Näin saavutetaan hyvä kustannustehokkuus ja huoltotyöt helpottuvat.

Yhden piirin järjestelmä (esim. kylpyhuone) voidaan toteuttaa ilman jakotukkia. Haaraan asenne-
taan silloin huonetermostaatilla varustettu meno/paluuventtiili (LVI-nro 2070546 ja 2070546).    
Jos on tarvetta rajoittaa paluuveden lämpötilaa, voidaan sen sijaan käyttää termostaatilla  
varustettua RTL-venttiiliä (LVI-nro 2070688).
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Jos piirien meno/paluuputkia kulkee useampi vierekkäin tulee ne (asuintiloissa) 
eristää niistä tiloista, joita niiden ei ole tarkoitus lämmittää. Tästä tulee olla maininta 
työselityksessä. 
Paras tapa on upottaa ne eristeeseen ja käyttää lämpökatkoa betonilaattaa vasten, esim. 
Roth Floorfix- järjestelmä.
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1. Menotukki piirikohtaisella sulkuventtiilillä/virtausmittarilla
2. Paluutukki piirikohtaisella säätö/sulkuventtiilillä
3. Sulkuventtiili
4. Virtausmittari
5. Piirikytkentä UK R20 EURO
6. Piirikytkentä UK R20 EURO virtausmittarijakotukki
7. Käsisäätönuppi/suojahattu
8. Säätöventtiili
9. Kannake seinä/kaappikiinnitykseen
10. Toimilaite, tilataan erikseen
11. Päätykappale tyhjennyksellä ja ilmauksella, tilataan erikseen. L= 60 mm
12. Säätöavain
13. Sulkuventtiili, kulma, tilataan erikseen. L= 111/86 mm
14. Sulkuventtiili, suora, tilataan erikseen. L= 68 mm

Koko L
2 185

3 235

4 285

5 335

6 385

7 435

8 485

9 535

10 585

11 635

12 685

Kuva 1. Lattialämmitysjakotukkien ja lisätarvikkeiden mittoja.
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Jakotukkikaapit
Roth Universal jakotukkikaappi on vesitiivis ja varustettu vuodonilmaisulla. 
Samaa kaappia voi käyttää myös käyttövesikytkentöihin, jos tukit eristetään.
Nyrkkisääntönä (ei linjasäätöventtiiliä):

< 5 piiriä = 550 mm leveä kaappi
6 - 9 piiriä = 800 mm leveä kaappi
10 - 15 piiriä = 1150 mm leveä kaappi 

Jakotukkikaappi/
mitat L K S Sisäänraken-

nettu
Reikien 

lukumäärä
Putki-

läpiviennit kpl Paino

550 550 mm 700 mm 106 mm 95 mm 20 22 15,5 kg

800 800 mm 700 mm 106 mm 95 mm 30 32 20,0 kg

1150 1150 mm 700 mm 106 mm 95 mm 44 46 24,0 kg

                ø 37, 5 

50 61

95
41

64

11,5 mm

K
700 mm

K
700 mm

L: 550 mm, 800 mm, 1150 mm

60,8 mm

30 mm

106-132 mm

L: 550 mm, 800 mm, 1150 mm
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Lattiaviilennys

Lattiaviilennyksen teho riittää usein pitämään asuintilat sisäilmaluokan s.2 tai s.3 edellyttämissä 
rajoissa. On tosin tärkeä huomioida, että suuremmat tehot saavutetaan vasta, kun lähestytään 
huonelämpötilan yläraja-arvoja. Lattiaviilennyksen toimintaperiaate ja mitoitus ei juurikaan eroa 
lattialämmityksestä. Yksinkertaisimmillaan ohjausjärjestelmä havaitsee viilennystarpeen, antaa 
signaalin vaihtoventtiilille ja vaihtaa samalla toimintatilaa ”käänteiseksi”. Menovesiputkeen 
asennetaan kastepisteanturi varmistamaan, ettei lämpötila laske alle kastepisteen. 

Liittäminen järjestelmään
Viilennys- tai lämmityslaitteen (MLP, IVLP) valmistajalla on usein valmiit ratkaisut lattiaviilennyksen 
kytkemiseen. Kytkentäkaaviot lämmönjakojärjestelmälle saat pyynnöstä meiltä.

Lattiarakenne ja asennustapa
Lattiaviilennyksen kannalta olisi suotavaa, että lämmönluovutus olisi mahdollisimman tehokasta. 
Lisäksi on ensiarvoisen tärkeää, ettei lattiarakenteen lämmönvaraavuus (ja sitä myötä reaktioaika) 
ole liian suuri. Nämä aspektit saavutetaan käyttämällä lämmönluovutuslevyllä varustettua 
järjestelmälevyä (esim. Roth Compact) tai mahdollisimman ohutta valua tiheällä asennusvälillä 
(KK 150 mm). Rakennuksissa, joissa esiintyy tasaista pitkäaikaista viilennystarvetta vaade 
reaktioajalle ei ole ehdoton, eli siellä voidaan toteuttaa viilennys myös paksumpaan laattaan.

Teho
Luovutettua tehoa rajoittaa käytännössä kastepiste ja huonelämpötila. Suosittelemme, että koko 
järjestelmän lämpötila tulee olla yli kastepisteen (yleensä noin 18-19 °C). Tämä vuorossaan 
tarkoittaa, että viilennysteho matalammilla huonelämpötiloilla on lähes olematon (ks. kaavio alla). 
Lattiaviilennyksessä lämmönluovutus säteilyn kautta korostuu. Tämä tarkoittaa sitä, että tiloissa,
joissa suora säteilylämpökuorma (esim. auringonpaiste) on suuri, saavutetaan huomattavasti 
korkeammat viilennystehot (jopa 80W/m2). Tarkkojen viilennystehojen laskenta vaatii simulointia 
tilojen lämpö-oloista. Alla olevassa kaaviossa esitetään suuntaa antavia, laskennallisia 
viilennystehoja eri lattiarakenteille ja huonelämpötiloille.

Rakenne Huonelämp. 25°C Huonelämp. 27°C Huonelämp. 30°C
Betoni kk 300 + muovimatto 10 W/m2 15W/m2 25W/m2

Betoni kk 150 + muovimatto 15W/m2 25W/m2 35W/m2

Clima Comfort kk 150 + klinkkeri 25W/m2 30W/m2 50W/m2

Kaavio 5. Teoreettinen viilennysteho, menoveden lämpötila 19 °C (suorat säteilykuormat ei huomioitu)
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Menoveden lämpötila ja ΔT
Menoveden lämpötila pyritään säätämään niin, ettei kastepiste ylity normaaliolosuhteissa. Ihanne-
tilanteessa menoveden lämpötila säätyy automatiikalla kastepisteen mukaan. Jäähtymää on erittäin 
vaikea määritellä tarkkaan, koska lämmönluovutusteho on suoraan yhteydessä huonelämpötilaan, 
joka voi vaihdella huomattavasti viilennyskaudella. Maksimiarvona voidaan kuitenkin pitää 5K, ja 
tällä arvolla voidaan mitoittaa virtaamat. Jos on tarvetta määritellä ΔT tarkasti, voidaan se 
toteuttaa sekoitusryhmällä tai rajoittamalla virtaamaa (esim. paluulämpötilan rajoitusventtiilillä). 

Kastepisteanturi
Lattiaviilennysjärjestelmään on asennettava kastepisteanturi mittamaan suhteellisen ilmankos-
teuden ja menoveden lämpötilan suhdetta. Anturi asennetaan tukkikohtaisesti menovesipuolelle 
niin, että se sulkee virtaaman, jos kastepiste alittuu. 

4-putkijärjestelmä
Kiinteistöissä, joissa on monta asuntoa tai tilaa, joiden viilennystarpeet eroaa toisistaan, on
suositeltavaa käyttää 4- (tai 3-) putkijärjestelmää. Näin voidaan toteuttaa jakotukki- tai
vyöhykekohtainen lämmitys/viilennystilan vaihto. Lisäksi lämmitysrungosta tehdään omat haarat
märkätiloihin niin, että siellä voidaan ylläpitää mukavuuslämmitystä myös viilennyskaudella.

Järjestelmän virtaama mitoitetaan viilennys- tai lämmityskäytön perusteella riippuen 
siitä, missä on suuremmat laskennalliset tehontarpeet.

i
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Muistiinpanoja:
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Roth Finland Oy

Kattavat LV-järjestelmät – alusta loppuun
Roth Finland myy ja markkinoi kattavia käyttövesi- ja lattialämmitysjärjestelmiä. Olemme  
osa Roth Industries Gmbh:n konsernia. Tanskassa sijaitseva Pohjois-Euroopan pääkonttori, 
Roth North Europe, vastaa tehokkaista logistiikka- ja järjestelmäratkaisuista. Meillä on sekä 
vahva taustatuki että vankka perusta suomalaisilla markkinoilla.
Lattialämmitys- ja käyttövesijärjestelmien asiantuntijoina tuotevalikoimamme on laaja. 
Kaikilla asiantuntijoillamme on LVI-tekninen tausta ja kokemusta alalta, joten he tietävät  
mistä puhuvat.

Aluemyyjäverkostomme kattaa koko Suomen ja auttaa asiakkaitamme tuotteisiimme ja  
järjestelmiimme liittyvissä asioissa. Palvelemme markkina-aluettamme LVI-tukkumyyjien  
kautta maanlaajuisesti, joten tuotteemme ovat helposti ja nopeasti saatavilla  
ammattilaisasentajalle.

Roth Finland auttaa suunnittelussa ja olemme tarvittaessa vain puhelinsoiton päässä. Osaavat 
asiantuntijamme auttavat sinua oikeiden ratkaisujen löytämisessä. Toimitamme piirustukset, 
materiaaliluettelot sekä alustavat suunnitelmat Roth lattialämmitykselle. Voimme myös tarjota 
asennusratkaisuja ja laskelmia seuraaville kohteille:

Vesikiertoinen lattialämmitysjärjestelmä
MultiPex®-putkijärjestelmä
Alu-LaserPlus®-putkijärjestelmä
SnowFlex®-lumensulatusjärjestelmä
Säiliöjärjestelmät



ROTH FINLAND OY
Puh. 019 440 330
S-posti: service@roth-finland.fi 
roth-finland.fi
facebook.com/RothFinland Ve
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