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Tisková zpráva 
 

Roth expanduje ve východní Evropě: 
převzetí společnosti Roltechnik  
Další internacionalizace sanitárních aktivit 

 
Dautphetal/Třebařov. Společnost Roth rozšiřuje 
zásadně své sanitární aktivity. Výrobce sprchových 
koutů a kompletních sprchových kabin se sídlem v 
Dautphetalu přebírá českou společnost Roltechnik 
s téměř 150 zaměstnanci. Centrála společnosti sídlí 
v Třebařově s dalším výrobním závodem v Červené 
Vodě. Společnost Roltechnik má také dceřinou 
společnost na Slovensku.  
 
Společnost Roltechnik je renomovaný dodavatel 

sprchových koutů, vaniček, van a hydromasážních 

systémů. Jejími hlavními trhy jsou Česká Republika, 

Slovensko a Maďarsko. Společnost byla založena v 

roce 1991 a doposud byl hlavním akcionářem český 

finanční investor.  

Dr. Anne-Kathrin Roth, Chief Marketing Officer (CMO) 

divize Roth Sanitary systems vysvětluje: „Roltechnik 

nám poskytuje bezprostřední prezenci s našimi 

úspěšnými sanitárními výrobky na trzích kde jsme 

doposud nebyli přítomni. Akvizice zvyšuje naši výrobní 

kapacitu a rozšíření naší produktové palety. Tímto 

krokem se transformujeme na dodavatele s plným 



 
spektrem sprchových koutů v relevantních 

produktových segmentech a vytváříme bázi pro další 

internacionalizaci našich obchodních aktivit. Také 

můžeme zajistit další expanzi nových výrobních závodů 

v České Republice stejně jako našeho výrobního 

závodu v Dauthpetal_Buchenau”.  V nastoleném kurzu 

převzetí Roltechniku chce výrobce rozvíjet možné 

synergie.  

 

Sanitární program Roth s perspektivními 
komponenty  

 
 

Díky expanzi doplňuje Roth do svého sanitárního 

programu další slibné elementy jako jsou vaničky z 

akrylátu a litého mramoru. Propojení výrobních 

programů a rozšířená nabídka výrobků Roth bude 

realizována rychle a brzy prezentována jejich 

zákazníkům. Na veletrhu ISH 2017 již bude Roth 

prezentovat nové produktové řady.  
Matthias Donges, Chief Executive Officer (CEO) Roth 

Industries je přesvědčený: „Toto je pozitivní a 

strategické nastavení kurzu pro naši sanitární divizi. 

Roltechnik absolutně zapadá do struktury Roth. Máme 

za sebou dlouhodobou spolupráci, známe společnost, 

zaměstnance a její výkonnost velmi dobře. Obchodní 

model a kultura společností jsou velmi podobné. Toto 

vše je perfektní základ pro rychlou integraci. Roltechnik 

má velmi dobrou reputaci na trzích východní Evropy a 

vynikající obchodní vazby na profesionální trh. Roth je 

významně zastoupen na zbývajících evropských trzích. 

Chceme využít síly obou společností jako výhody pro 

naše zákazníky v sanitráním sektoru.  

 



 
Jiří Šejnoha, CEO Roltechniku vysvětluje: „Jsme velmi 

potěšeni, že jsme našli nový domov v tradiční rodinné 

firmě. Roth má za sebou sedmdesátiletou historii a 

zkušenost. Je důležitým hráčem na evropském 

sanitárním a topenářském trhu. Tato konstelace se jeví 

jako ideální jak pro management tak pro zaměstnance 

a slibuje stabilitu, růst a dobrou budoucnost pro 

společnost Roltechnik.  

 

Brána do východní Evropy pro energetické systémy  
 

Přítomnost v České Republice otevírá i nové cesty pro 

společnost Roth. Právě odtud plánuje společnost 

zabezpečit lepší přístup na trhy východní Evropy pro 

své energetické systémy v oblasti topení tak pro 

systémy úpravy dešťové vody. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Image capture for file ROI_RT_DSC05698.JPG 
Roth kupuje sanitárního výrobce Roltechnik.  
Zleva: Jiří Šejnoha, Matthias Donges, Claude Brand,  
Dr. Anne-Kathrin Roth, Matthias Jäger, David Nový, Franz 
Kind, Adam Zelinka. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Image capture for file ROI_RT_Trebarov.jpg 
Roth kupuje sanitárního výrobce Roltechnik v české 
republice se sídlem v Třebařově.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Image capture for file ROI_RT_Cervena_Voda.jpg 
Výrobní závod sanitárních výrobků v Červené Vodě, Česká 
Republika.  
 
 



 
O Roth Industries 
Roth Industries GmbH & Co. KG zahrnuje několik různých 
společností s více než 1200 zaměstnanců po celém světe a 
je jednou z nejinovativnějších společností v oblastech:  

 řešení pro stavebnictví- divize: Energetické systémy, 
Sanitární systémy, Enviromentální systémy  

 průmyslová řešení – divize: Compozitní technologie, 
Plastové technologie, Hydraulické technologie 

 
Sídlo této středně velké tradiční společnosti je v 
Dautphetalu, Hesse – Německo. Odtud je prováděno 
strategické řízení, kontroling, audity stejně jako finanční 
řízení. Lokální zaměstnanci jsou pak zodpovědní za vývoj, 
výrobu a marketing výrobků.  
 
25 výrobních a prodejních společností skupiny Roth 
Industries působí po celem světě – v hlavních segmentech je 
společnost světovým tržním lídrem.  
 
Roth Industries zastřešuje všechny activity společností, které 
patří do skupiny jak v Německu tak v zahraničí. Společnost 
je 100% vlastěná rodinou Roth.  
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