
Goede raad is Roth. 
Uw partner voor laboratoriumbenodigdheden, life science en chemicaliën.
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Service

Expertise en menselijkheid vormen de kern van uitstekend

advies – en maken een flexibele en snelle offerte uniek.

Betrouwbaarheid

Zorgvuldigheid en oprechtheid zijn de voorwaarden  

voor hoge productkwaliteit en duurzame partnerschap.

Vooruitziendheid

Dienstverlener zijn betekent verantwoordelijkheid nemen  

en de klantenwensen van morgen te herkennen.

Ervaring

Meer dan 135 jaar ondernemingsgeschiedenis bundelt  

de knowhow van meerdere generaties en vormt de basis  

voor een serieuze en vertrouwensvolle partnerschap.

„Bij ons klopt de mix: gebruikersgerichte
ontwikkeling van producten, eerste klas
advies en een 24-uursbestelservice in
onze onlineshop.“



We begroeten u bij de experts van CARL ROTH !

Als betrouwbare partner voor bedrijven, laboratoria en wetenschap-

pelijke instellingen onderscheiden we ons door maximale zorg  

en beschikbaarheid, een uitgebreid assortiment en korte

levertijden. Op basis van onderzoeksprojecten en -samenwerkings-

verbanden ontwikkelen we nieuwe, toekomstgerichte eigen

ROTH-producten. Zo creëren we de basis voor succesvol  

onderzoek van vandaag en morgen. 

Ons hart slaat de brug tussen competentie en menselijkheid:

profiteer van een persoonlijke samenwerking die op betrouwbaar-

heid, ervaring, topservice en vooruitziendheid berust. En natuurlijk

tegen een prijs-/prestatieverhouding die meer dan overtuigt.

Al meer dan 135 jaar bieden we uitstekend advies en de beste

producten voor laboratorium, life science en chemicaliën. Ons team

van ervaren experts is pas tevreden als het passende en helemaal

op uw wensen afgestemde oplossingen gevonden heeft.

 

Neem contact met ons op! 

We verheugen ons op uw nationale en internationale projecten.

Lothar Haidmann
DIRECTEUR



„We gebruiken onze jarenlange
ervaring om ons permanent voor
onze klanten verder te ontwikkelen.“

1879 1899 1928

1891 1907 1945 1971

CARL ROTH werd in Karlsruhe gevestigd
als „Material-, Colonial- und Farbwaren-
handlung und Droguerie“.

Hoofdzetel 
in Karlsruhe

25 partners in
het buitenland

meer dan 
29.000 artikelen

5 filialen in het  
buitenland 

96 % daarvan  
op voorraad

ca. 230 medewerkers

Levertijd 48 uur  
naar Benelux

De afdeling voor laboratorium-
chemicaliën wordt geopend.

Toekenning van de status  
„großherzoglich-badischen  
Hoflieferanten“.

De eerste bestelwagen in Karlsruhe
rijdt voor CARL ROTH.

De productie- en afvulafdeling
wordt in gebruik genomen.

Patent op de  
kwiksnelabsorptiemiddel
Mercurisorb-ROTH® .

1958
CARL ROTH introduceert op de
ACHEMA de zelf ontwikkelde
hogedruk-laboratoriumautoclaaf.

Over ons.
ROTH-geschiedenis en heden.

Logistiek centrum met meer dan
8.000 m2 aan de Rijnhaven

Carl Roth geeft de eerste  
verkoop- en postordercatalogus uit.



1990 1995
CARL ROTH geeft de eerste totaalcatalogus uit
voor het productgebied laboratoriumbenodigdheden,
life science en chemicaliën.

Eerste certificering van het  
kwaliteitsmanagementsysteem
conform DIN EN ISO9001.

1989 1993 2005 2015

2013

De „Arbeitsgemeinschaft  
Selbständiger Unternehmer“  
onderscheidt CARL ROTH vanwege
de milieubewuste bedrijfsvoering.

Bouw van een modern
magazijn.

Verhuizing van de chemicaliën-afdeling
naar een modern bedrijfspand in het
industriegebied Karlsruhe-Rijnhaven.

Uitbreiding chemie en life science naar ca. 8.000 m2 ,
met automatisch magazijn voor kleine artikelen.
CARL ROTH heeft ondertussen meer dan
21.000 producten op voorraad.

Onze kernmarkt is Duitsland.

Daarnaast zorgt ons verkoopsteam

wereldwijd voor onze klanten. Elke

klant of geïnteresseerde wordt hierbij

door zijn persoonlijke contactpersoon

bijgestaan, die hem van de offerte en

de verzending tot de service na verkoop

begeleidt. Bij aanvragen en bestellingen

buiten Europa werken we vooral samen

met lokale partners, om onze klanten  

de best mogelijke service te bieden.

CARL ROTH 
Carl Roth GmbH + 
Co. KG

Graz, AT

Bratislava, SK

Tampere, FIN

Trondheim, NOR

Boedapest, H 

Milaan, I

Warschau, PL

Moskou, RUS

Zagreb, HR

Vogosca-Sarajevo, BIH

Sofia, BGR

Belgrado, SRB

Timisoara, ROU
Maribor, SLO

Vilnius, LT

Minsk, BLR 

Boekarest, ROU

Riga, LV

Arlesheim, CH

Amsterdam, NL

Brussel, B

Praag, CZ

Milton Keynes, UK

Luxemburg, LUX

Istanboel, TUR

Tbilisi, GEO 

Lauterburg, FR

Barcelona, E

Queluz, P

Relaunch van de nieuwe
ROTH-onlineshop.

Zwaartepunt Duitsland en Europa –
wereldwijd vertegenwoordigd.

Athene, GR



Topadvies van experts – 
voor en na de aankoop.

„Alleen als het past, zijn we tevreden.“

Onze wetenschappers en experts met

specialisatie chemie en biologie staan   

u bij alle vakspecifieke en toepassings-

gerichte vragen bij. En ons verkoop-

serviceteam beantwoordt al uw vragen  

m.b.t. de beschikbaarheid van de waren,

levertijden,aankoop van reserve-onder-

delen en vele andere wensen.

Overtuigende prijs-/ 
prestatieverhouding.

"Faire prijzen en goede voorwaarden 

vormen de basis."

We willen u met een goede prijs-/ 

prestatieverhouding overtuigen.

Bij grote hoeveelheden of regelmatige

behoefte bieden wij kwantumkortingen

en speciale prijzen.

Gewoon perfect afgestemd.
Van advies tot verzending.

We verwerken iedere order snel en betrouwbaar. En na de

verzending bieden we u onze uitgebreide after-sales-service

aan. U heeft nog een bepaalde accessoire of een specifiek

reserveonderdeel nodig? Of u wilt de bestelde goederen

teruggeven of omruilen? Voor alle vragen vinden onze

medewerkers een optimale oplossing.

Service op maat.

Wij ondersteunen u professioneel bij  

de productkeuze. Onze natuurweten-

schappelijk opgeleide buitendienst-

medewerkers adviseren u natuurlijk 

graag ter plaatse.



Een uitgebreid assortiment 
beschikbaar.

"Gegarandeerd geen lange  wachttijden." 

We hebben voor u meer dan 

29.000  producten in onze moderne, 

 geklimatiseerde magazijnhallen klaar  

en we bouwen ons assortiment  

permanent uit. 

48 uur directe verzending.

„Onze doordachte logistiek maakt

het mogelijk.“

U ontvangt de waren binnen 48 uur –

snel, eenvoudig en betrouwbaar en u

heeft een ruil en terugnamegarantie

van 10 dagen. Alle verpakkingen zijn

milieuvriendelijk, recyclebaar en bij

chemicaliën met UN-vergunning.

Koppeling met de webshop.

Wilt u uw retailsysteem aan onze  

webshop koppelen (bijv. via OCI)  

of toegang verkrijgen tot ons assortiment 

via een E-Commerce-platform?  

Ons IT-vakpersoneel vindt de beste 

oplossing voor u!

Eenvoudige bestelling.

Per telefoon, fax of e-mail of via  

onze onlineshop op het internet op

www.carlroth.nl / www.carlroth.be 

De grote ROTH-catalogus met meer

dan 2.300 pagina‘s verschijnt jaarlijks in

vijf talen en in verschillende landversies.

„Uw tevredenheid is  
onze motivatie.“

Nu schakelen  
we nog een  
versnelling hoger!



Laboratorium-
benodigd- 
heden

„We willen voor elke toepassing een
oplossing aanbieden. Daarom bieden
we van standaard producten tot actueel
innovatieve producten alles aan.“



Laboratorium-
benodigdheden.
Optimale werkprocessen in het laboratorium.

Het jarenlange succesvolle gebruik in de praktijk spreekt voor ons.

Gebruik onze beproefde producten voor dagelijks gebruik in het 

laboratorium. Hiervoor komen we met ons uitgebreid portfolio 

bijna alle wensen van de klant tegemoet.

Naast handelsmerken bieden we u een breed assortiment met 

talrijke eigen producten. Daartoe behoren ook innovaties zoals  

de absorber Mercurisorb-ROTH® voor het makkelijk opnemen  

van kwikzilver, die vaak door gifcentrales aanbevolen en in de 

vakliteratuur vermeld wordt.

• Arbeidsveiligheid en bescherming

• Laboratoriumglas, instrumenten  
en verbruiksmateriaal

• Liquid handling, pompen en monstername

• Laboratoriumapparatuur en meetinstrumenten

• Filtratie, waterbehandeling en dialyse

• Optische instrumenten en lampen

• Laboratoriumuitrusting

• Reiniging en ontsmetting

• Vakliteratuur

Rotiprotect®-nitrielhand schoenen  
eco

Rotilabo®-membraanvacuüm-
pomp CR-MV100

Made by ROTH met hoogste
kwaliteitseis

We kiezen bij onze eigen producten voor

uitstekende materialen en grondstoffen.

Alle eigen producten zijn op het gebruik

in het laboratorium gericht en zijn perfect

op elkaar afgestemd. Ze zorgen voor

optimale resultaten in de toepassing. 

Mercurisorb-ROTH® 

ROTIDERM® 

Rotilabo®

Rotiprotect®

Rotisol®

Rotitherm®

Rotizell®

Sekuroka®

e.a.

Meer informatie vindt u in de onlineshop 
op www.carlroth.nl / www.carlroth.be

Rotilabo® -verwarmings- en magneet
roerder MH15



Life Science

Daarom hebben we alle parameters en kwaliteitsken-

merken onder controle en kennen we onze producten tot 

in het kleinste detail. Voor onze klanten betekent dit een 

zekerheid wat betreft productkwaliteit en een uitstekende 

reproduceerbaarheid – ook als de klant van individuele 

substanties naar ready-to-useoplossingen omschakelt of 

omgekeerd.

„In onze productie worden  
voor de eindproducten dezelfde 
chemicaliën en natuurlijke stoffen
gebruikt die we ook als losse
reagentia verkopen.“



Keuze en toepassing
vereenvoudigen

We stellen voor onze klanten naast  

de gebruikelijke toepassingsinformatie 

vele nuttige tips ter beschikking.  

Extra informatie vindt u in de sectie 

life-science in onze algemene  

catalogus alsook online.

Made by ROTH 

CELLPURE®

PUFFERAN®

Roti®-CELL 

Roticlear®

Roti®-DipSlide 

Roti®garose 

Rotiphorese® 

Rotiszint® 

Rotitest® 

e.a. 

 In de praktijk bewezen systemen en toebehoren voor

• Monitoring/procescontrole

• Ontwikkeling & productie

• Monsteranalyse/detectie

• Fundamenteel onderzoek

• Opleiding

 
Kits, reagentia, gebruiksklare oplossingen voor

• Moleculaire biowetenschappen

• Cytologie/histologie

• Hygiëne/bacteriologie

• Immunochemie

Gewoon clever:
Actuele speciale  
aanbiedingen
vindt u in onze
ROTH-nieuwsbrief
en online!

Life Science.
Op elkaar afgestemd voor onderzoek 
en ontwikkeling.

Ons assortiment bedient op brede basis de wensen van de 

 moderne levenswetenschappen in onderzoek en toepassing. 

 Daartoe behoren in de praktijk bewezen systemen en toebehoren 

alsook de speciaal benodigde reagentia, kits en gebruiksklare 

oplossingen voor elke toepassing.

Onze klanten bieden we een groeiend assortiment aan gebruiks-

klare producten (bijv. microbiologische gebruiksklare platen, 

ready-to-use-oplossingen, reagentia als pellet of tabletten) alsook 

milieuvriendelijke en gebruiksveilige producten, zoals eenvoudig te 

gebruiken testsystemen of alternatieve producten voor gevaarlijke 

reagentia (bijv. onze ECO-lijn).



Chemicaliën

„Wat ons onderscheidt, is een modern
kwaliteitsmanagementsysteem waarbij  
wij ook aan het milieu denken.“



Made by ROTH  

Pestilyse®

ROTI®CALIPURE

ROTICHROM®

ROTIDRY®

ROTI®kits

ROTI®METIC

ROTI®nanoMETIC

ROTIPURAN®

ROTI®REMETIC

ROTISOLV® 

ROTI®STAR

ROTI®VOLUM

e.a.

Chemicaliën.
Reproduceerbare resultaten.

We willen u absoluut tevreden stellen, daarom worden

onze chemicaliën streng gecontroleerd vervaardigd en

verpakt. Hierdoor vindt u altijd de juiste verpakkings-

grootte bij ons. Ons portfolio omvat:

• Klassieke chemicaliën en reagentia voor  
de analytische chemie in verschillende  
zuiverheidsgraden (hiertoe behoren  
oplosmiddelen, zuren, logen, zouten)

• Metaal en metaalverbindingen  
alsook  organische verbindingen   
voor fundamenteel onderzoek 

• Reagentia en buffers voor biochemische 
toepassingen

• Natuurlijke stoffen en referentiesubstanties

• Standaards voor de instrumentele analytica 
en toestelkalibratie

• Chromatografiewensen voor  
alle gangbare toepassingen

Verbetering van het aanbod

De wensen van onze klanten zijn onze

drijfveer om ons assortiment permanent

uit te breiden en te verbeteren. Een team

van competente productspecialisten uit

organische resp. anorganische chemie

en chromatografie is daarom permanent

bezig met het verder ontwikkelen van

onze producten en het behouden van  

de kwaliteit. 

Oplosmiddelen voor HPLCKleurstoffen



Kwaliteit.

Het kwaliteitsmanagementsysteem 

werd sinds de eerste certificering in 

1995 permanent verder ontwikkeld en 

bevat de algemene voorwaarden van 

onze  processturing. Dit omvat de hoofd-, 

kern- en ondersteuningsprocessen en 

dient voor het verhogen van de proces-

zekerheid.

Milieu.

De hoofdgedachte voor de milieube-

wuste bedrijfsvoering is van oudsher 

basisbestanddeel van ons zakelijk 

 handelen. Om dit streven in de 

 organisatie te integreren, werd met 

succes een milieumanagementsysteem 

geïntroduceerd en in 2016 gecertificeerd.

Onze jaarlijks uitgereikte Carl Roth 

 aanmoedigingsprijs, die zich tot de 

komende generatie van de chemische 

wetenschap richt, is eveneens op de 

milieugedachte gebaseerd omdat deze 

prijs voor bronnen besparende synthese-

wegen toege end wordt. De toekenning 

vond voor het eerst in 2004 plaats.

Veiligheid.

We verplichten ons met de deelname

aan het Responsible Care®-programma

tot de veilige omgang met chemicaliën

en de commercialisering ervan. Verder

garanderen we onze klanten dat alle

relevante producten REACH-conform zijn.

Op kwaliteit ingesteld.
Hoogwaardig, veilig en duurzaam.



Kwaliteitsborging.

„Geen product verlaat zonder strenge 

controle ons huis.“ Onze producten 

worden door strenge inhousecontroles 

in ons laboratorium onderzocht, dat 

permanent aan de actuele stand van de 

toesteltechniek aangepast en vernieuwd 

wordt.

Ons ultramoderne laboratoriuminforma-

tiemanagementsysteem (LIMS) stuurt 

de arbeidsprocessen en bevat de bewijs-

documentatie van onze chemicaliën. Het 

naleven van de specificaties controleren 

wij conform nationale en internationale 

normen en testvoorschriften; en natuur-

lijk volgens de eisen van onze klanten. 

Zo kunnen we u een gelijkblijvende 

productkwaliteit garanderen.

Gedragscodex.

Met onze code of conduct nemen we

de ethische en sociale basisbehoeften

van onze maatschappij ter harte.

Deze dient zowel in de hele firma als

standaard voor de omgang met onze

klanten en leveranciers alsook voor

de verantwoordelijkheid omgang

binnen de onderneming. 

De gedragscodex vindt u op 

www.carlroth.nl / www.carlroth.be

„Ons kwaliteitsmanagementsysteem
helpt ons erbij om de verwachtingen
van onze klanten te vervullen en te
overtreffen.“

Tijd nemen is de
basis voor een
goed gesprek.



Wat we ook voor  
u kunnen betekenen,
we staan voor u klaar.

28
57

0 
| n

eo
lo

g.
co

m

Uw contact met ons

Contact Nederland:

CARL ROTH GmbH + Co. KG

Schoemperlenstraße 3 - 5

76185 Karlsruhe

Telefoon: 0180/51 67 04 

Fax: +49 721/56 06-260 

E-Mail: info@carlroth.nl

www.carlroth.nl

Contact België:

CARL ROTH GmbH + Co. KG

Schoemperlenstraße 3 - 5

76185 Karlsruhe

Telefoon: 03 283 47 10

Fax: +49 721/56 06-260

E-Mail: info@carlroth.be 

www.carlroth.be


