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Firma ROTHENBERGER byla založena 
ing. Edwinem Rothenbergerem v květnu 
1949 v Německu jako rodinný podnik. Od té 
doby prošla společnost progresivním vývo-
jem, rozšířila svoji působnost o 50 poboček 
a 30 zahraničních dceřinných společností. 
Po celém světě zaměstnává ve 14 výrobních 
závodech 1 600 pracovníků. Do skupiny RO-
THENBERGER dnes patří dalších více než 
80 společností, které dohromady tvoří svým 
rozsahem významný holding.

Kvalita představuje nejdůležitější krité-
rium značky ROTHENBERGER a je nejvyš-
ším závazkem vůči obchodním partnerům 
i konečným spotřebitelům. Společnost RO-
THENBERGER získala 180 patentů a certifikát 

kvality ISO 9001, vybudovala dvě výzkumná 
centra v Kelkheimu (Německo) a Abadianu 
(Španělsko), aplikuje standardizovanou meto-
diku ROTHENBERGERO perational Excellence 

Program, 60 % sortimentu pochází z vlastní 
produkce – to vše jsou příklady úsilí o vytvá-
ření a udržování vysoké kvality programu 
ROTHENBERGER. 

Výrobní program nářadí, strojů a příslu-
šenství značky ROTHENBERGER se profesně 
rozděluje do 11 produktových skupin.

Profesionální nářadí a stroje ROTHENBER-
GER v oboru instalace potrubí patří v celosvě-
tovém měřítku k nevyhledávanějším. Nabízí 
zákazníkům komplexní řešení, včetně zabez-
pečení kvalitního servisu.

Rothenberger v České republice
V České republice je značka zastoupena od 
roku 1991 dceřinnou společností ROTHEN-
BERGER nářadí a stroje, s. r. o. Na území České 
republiky působí rozsáhlá síť prodejců nabíze-
jících sortiment ROTHENBERGER.

Prodejní a technickou podporu zajišťuje 
tým vyškolených obchodních zástupců.

Servisní služby nářadí, strojů a příslušen-
ství provádí autorizovaný servisní partner, 
společnost ESL, a. s., Dukelská třída 247/69, 
614 00 Brno.

Spolupráce ROTHENBERGER a ESL, a. s.
Společnost ESL, a. s., je silným prodejním 
partnerem firmy ROTHENBERGER. Svým 

Společnost ROTHENBERGER patří již téměř 65 let k předním 
světovým výrobcům inovativního a technologicky náročného 

profesionálního nářadí, strojů a zařízení sanitární, topenářské, 
klimatizační a chladicítechniky.

VSTUPTE DO SVĚTA SPOLEČNOSTI 

ROTHENBERGER

ROTHENBERGER v celosvětovém měřítku (zastoupení ve světě znázorněna červenou barvou).

Sídlo společnosti ROTHENBERGER v Kelkheimu (Německo).
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Zkušební a měřicí přístroje

 

Zmrazovací technika pro potrubí

Inspekční technika pro kanalizace 
a rozvody potrubí

Čisticí technika pro kanalizace 
a rozvody potrubí
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Nářadí a stroje pro chladicí 
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zákazníkům nabízí možnost ukázky pro-
vozu podstatné části prodejního sortimentu 
nářadí, nástrojů a příslušenství. Zákazníci si 
mohou při koupi zboží sami vyzkoušet práci 
s vybraným zařízením.

Od ledna 2013 je firma ESL, a. s., rovněž 
servisním partnerem společnosti ROTHEN-
BERGER. Stala se tak v České republice vý-
hradním autorizovaným servisním centrem 
pro záruční i pozáruční opravy. Ve vazbě na 
rozšíření činnosti na profesionální úrovni je 
zázemí firmy ESL, a. s., vybaveno originálními 
zkušebními stroji ROTHENBERGER, na kte-

rých jsou prováděny pravidelné servisní 
prohlídky. Firma klade důraz na odbornost 
a rychlost servisního zásahu, disponuje 
vybaveným skladem náhradních dílů, který 
postupně rozšiřuje s narůstající klientelou.

Kontakt:

Luděk Šimka

manager prodeje

gsm: +420-777 650 858

tel.: +420-545 240 706

e-mail: l.simka@esl.cz

www.esl.cz

Představili jsme vám nadnárodní společ-
nost ROTHENBERGER a její prodejní i ser-
visní zastoupení v České republice. V dalších 
vydáních časopisu CTI INFO se dozvíte více 
o jednotlivých produktových skupinách. 
Detailně vás seznámíme s výrobním progra-
mem nářadí, strojů a příslušenství značky 
ROTHENBERGER.

■

VOLNO


