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Ons doel is om op lange termijn succesvol te zijn, nieuwe 
wegen in te slaan en tegelijk aan onze kernwaarden trouw 
te blijven.

De levering van maatwerk luchtbehandelingskasten met 
een hoge standaard in kwaliteit, betrouwbaarheid en 
 duurzaamheid voor onze klanten bevestigen onze strategie. 

We willen uw partner zijn, geloofwaardig en betrouwbaar. 
Dit al meer dan 170 jaar en natuurlijk in de toekomst.

3 Productie
locaties  
in Duitsland en Thailand

HOOFDKANTOOR

WE ZIJN TROTS   
DAT WERELDWIJD  
MENSEN ONZE  
TECHNIEK VERTROUWEN 
EN ELKE DAG LUCHT  
”MADE BY robatherm”  
INADEMEN

PRODUCTIE JETTINGEN-SCHEPPACH
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Uitsluitend
Luchtbehandelingskasten

Door de decennia lange ervaring in het produceren van 
luchtbehandelingskasten en de consequente ontwikkeling  
kan robatherm u oplossingen aanbieden die verschillen  
in flexibiliteit, individualiteit, efficiëntie en kwaliteit. 
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Ideeën worden 
 oplossingen

Elk project is anders. Dankzij onze flexibiliteit kunnen we 
samen met u oplossingen vinden die voldoen aan uw vraag
en wens. Maatwerk en bewezen technieken zijn onze  kracht!

Ongeveer 20 specialisten met een verschillende achter-
grond werken bij robatherm aan de ontwikkeling van  
onze toekomstige oplossingen. Uw vertrouwen is onze 
stimulans en uw tevredenheid onze benchmark. Daarom 
overtreffen onze interne kwaliteitsnormen de actuele 
 normen en  richtlijnen.

U NEEMT VERANT-
WOORDELIJKHEID 
VOOR UW PROJECT, 
WIJ DOEN ER ALLES 
AAN OM U HIERBIJ 
TE ONDERSTEUNEN 
 ZODAT U AAN ONS  
EEN BETROUWBARE 
PARTNER HEEFT.

> 8000 
unieke geleverde lucht-
behandelingskasten per jaar

ONZE ONTWERPONDERSTEUNING IS EEN VAST ONDERDEEL VAN ELK PROJECT
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Vele oplossingen,  
één kwaliteit

Unieke productoplossingen en gestandaardiseerde 
 processen hoeven niet tegenstrijdig te zijn – integendeel. 
Geautomatiseerde productieprocessen in combinatie met 
de kennis van onze specialisten, maken de productie van 
maatwerk luchtbehandelingskasten met een constant  
hoge kwaliteit mogelijk. 

Bekijk zelf hoe lucht-
behandelingskasten bij  
robatherm  geproduceerd worden
youtube.com/robathermtv

MAATWERK IS ONZE STANDAARD; WARMTEWIELEN IN TANDEMOPSTELLING
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> 60.000 m² 
productieoppervlakte

Alles uit één hand

Van het regelen van hydraulische groepen tot aan 
 koudetechniek. Wij hebben de kennis en u maar één  
contactpersoon.

MET DE robatherm SOFTWARE BEHEERT EN BEWAAKT U UW LUCHTBEHANDELING COMFORTABEL EN EFFICIËNT

HYDRAULISCHE GROEPEN KOUDETECHNIEK
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Uitzonderlijke oplossingen komen 
tot stand door gedrevenheid

Wij zijn ons er van bewust dat bijzondere oplossingen niet ontstaan door de gewone 
 wegen te bewandelen. Alleen dankzij een zeer professionele werkomgeving en de  
passie van onze medewerkers is dit mogelijk. Het resultaat van onze gedrevenheid is  
in veel details zichtbaar. Meestal zijn het kleine dingen die oplossingen van hoge kwaliteit 
 onderscheiden van andere.

> 550 medewerkers 
werken  in het familiebedrijf, 
en dat al  5 generaties lang.

INTENSIEVE OPLEIDING VAN ONZE MEDEWERKERS

MET PERSOONLIJKHEID, PASSIE EN ENTHOUSIASME – ONS TEAM MAAKT HET ULTIEME MOGELIJK
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Correcte gegevens, naleving van deadlines en beloften 
vormen de basis van een vertrouwde en langdurige relatie. 
Dat laten wij u graag zien, omdat wij waarde hechten aan 
transparantie.

Betrouwbare prestaties en 
 transparante afnames Op verzoek kunt u tijdens een Factory Acceptance Test 

(FAT) de luchtbehandelingskasten en hun prestaties   
testen in onze fabriek. 

Laat u overtuigen door een bezoek aan ons bedrijf, en 
zie hoe de luchtbehandelingskast ”made by robatherm” 
ontstaat.

Correcte 
specificatie.  
Naar wens testen we deze samen 
met u in de fabriek

IN EEN FACTORY ACCEPTANCE TEST (FAT) WORDEN DE OPGEGEVEN SPECIFICATIES BEVESTIGD
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Kwaliteit die  
geleverd wordt

We nemen onze standaard voor kwaliteit en hygiëne 
 serieus. Elke luchtbehandelingskast ondergaat een 
 uitgebreide kwaliteitscontrole, wordt zorgvuldig gereinigd 
en verpakt voor verzending.

De succesvolle combinatie van alle processen levert 
 efficiëntie en is de basis voor de levertijden waarop  
u kunt vertrouwen.

KORTE INSTALLATIETIJDEN DOOR ”STEKKERKLARE” LUCHTBEHANDELINGSKASTEN

VERPAKKEN EN LADEN IN DE FABRIEKSHAL
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Juridische kennisgeving; 
robatherm aanvaardt geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor 
de juistheid en volledigheid van de inhoud van dit document. Illustraties 
en beschrijvingen bevatten opties die verder gaan dan de standaardversie. 
Technische wijzigingen voorbehouden.
Uitgave 02/2020. © Copyright door robatherm.

Goede lucht  
over de hele wereld

robatherm is vertegenwoordigd in 

20 landen met lokale 
contacten. Lees meer over onze 
wereldwijde referenties op 
www.robatherm.com 

De ervaring die is opgedaan in de grote hoeveelheid pro-
jecten in de afgelopen decennia, de intensieve training van 
onze medewerkers en een internationaal netwerk helpen 
ons om voor u de beste oplossing te vinden betrouwbaar, 
duurzaam en efficiënt.


