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Beste partner,
Deze maand zijn we overgestapt op
het Jaarboek 2012 met ons assortiment in plaats van losse folders. Over
deze transformatie zijn gelukkig al veel
positieve reacties ontvangen. Op de
website zullen de folders nog zoals u
bent gewend los te downloaden zijn.

MEGA dempers
De opdracht voor een serie MEGA dempers is afgelopen maand aan
Ontop B.V. toegewezen. Deze dempers worden geleverd voor een
grote noodstroominstallatie. Het betreft tien rookgasafvoeren van
Metaloterm® AD in combinatie met een resonantiedemper voor de
lage tonen en een absorptiedemper om de midden en hoge
geluidstonen weg te filteren, oftewel 20 dempers in totaal. Deze
dempers zijn 450 millimeter in doorsnede, wat inhoud dat de
buitenomtrek een indrukwekkende 1.200 millimeter is.

Omdat dit boek speciaal voor onze
technische afnemers gemaakt is, en de
noodzaak voor een consumenten flyer
door verschillende partijen is
benadrukt, is dit project versneld van
start gegaan. We hopen u deze flyer in
de volgende News&Info te kunnen
tonen.
Gedurende het jaar zal Ontop B.V. de
afnemers meer ondersteuning bieden,
naast de consumentenflyer, is de Isoblock display hiervan een voorbeeld.
Vergeet niet een mooie Metaloterm®
projectfoto met korte toelichting in te
sturen om kans te maken op een
vermelding in de volgende
nieuwsbrief!
Met vriendelijke groeten,
Marco Wauters
We Care
De energieprestatienormen van
huizen worden steeds strenger. Om te
kunnen voldoen aan deze normen
worden daken en vloeren steeds beter
geïsoleerd.
Voor deze situatie is het Iso-block
ontworpen. Hiermee kan het de
woning kierdicht worden afgewerkt,
terwijl de dampremmende laag intact
blijft. In vrijwel alle inbouwsituaties
kan met behulp van het Iso-block de
rookgasafvoer in dak of vloer kierdicht
worden afgewerkt.
Er kan zelfs tot €50,- per maand op de
stookkosten door een efficiënter
energiegebruik worden bespaard.
(Voor deze berekening is uitgegaan van een
gemiddeld Nederlands huis gedurende koude
wintermaanden.)

Naast dat we hierop bijzonder trots zijn, is dit ook een grote uitdaging
voor de productieafdeling. Aangezien de buitenmaat van onze
standaard producten niet groter dan 675 millimeter is, worden deze
grote dempers geheel met de hand in Middelburg gemaakt.
Op de beurs Mostra Convegno
Onze demperdemonstratie te
zien tijdens de Mostra
Convegno in Milaan, Italië,
op de stand van GBD.

Met behulp van deze
demonstratie is het mogelijk
duidelijk het verschil tussen
een gedempte en niet
gedempte uitlaat live te horen.
De gemonteerde resonantieen absorptiedemper zorgen
ervoor dat de lage, middenen hoge tonen hoorbaar
worden verminderd .
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Internationale evenementen

Instalacje 2012
23 tot 26 april 2012 te Kominki in
Polen. Wij zijn te vinden op
paviljoen 5, Sector E, stand
nummer 187.

Projecten
 Verwarming appartementencomplex in Geislingen, Duitsland.
Ontop heeft recent een
rookgasafvoersysteem geleverd en
geïnstalleerd in samenwerking met
onze partner Stefan Hermann in
Donzdorf. Hermann is alweer 2e
generatie handelsvertreter voor
Ontop GmbH in dit gebied.

Het systeem waarop de Metaloterm®
rookgasafvoeren zijn aangesloten,
verzorgd de verwarming van
meerdere appartementen.

IFH Interm
18 tot 21 april in Nürnberg,
Duitsland. Ontop GmbH heeft
een stand in hal 7, stand nummer
7.404.

De systemen zijn geïnstalleerd in combinatie met twee
warmtegeneratoren, welke in totaal
4,25 MegaWatt opleveren. De twee smalle rookgasafvoersystemen aan
de buitenkant zijn expres los van de muur geplaatst om te voorkomen
dat er geluid doordringt in de woningen.
Productwijzigingen
De Iso-block mantel
en de regenkerende
ventilatieplaat
zullen vanaf nu
standaard in het
zwart worden
geleverd.

Geluidsdemper producttraining
28 en 29 Maart is in Middelburg
een producttraining van de
geluidsdempers georganiseerd
voor onze partners.

Nu verkrijgbaar:
Het jaarboek 2012

Contest
Stuur uw projectfoto in en
win een referentiemelding in
onze nieuwsbrief. De mooiste
foto’s zullen worden getoond
in de nieuwsbrief met naam
en toepassing.

Iso-block display

De vernieuwde Iso-block display wordt de
komende maand ingezet tijdens de Mostra
Convegno in Milaan door GBD en tijdens de
Homebuilding & Renovating Show in Birmingham
door Anglia Fireplaces.
De eerstvolgende beurs waarop de Iso-block
display wordt getoond is Instalacje in Poznan,
Polen.

