Beste partners,

Eindejaarsafsluiting 2012

Op dit moment zijn wij al druk
bezig met de voorbereidingen voor
het einde van de het jaar, wat
altijd een hectische maand voor
ons is.

We willen hierbij graag onze klanten en partners bedanken voor hun
loyaliteit aan Ontop B.V. gedurende dit jaar. Het was een uitdagende
periode mede door de wereldwijde crisis, maar tegelijkertijd deden zich
nieuwe interessante ontwikkelingen en kansen voor.

In deze News&Info laten we onze
nieuwe aansluitingen voor specials
even kort voorbijkomen.

We wensen onze lezers alvast fijne feestdagen toe en een gelukkig
nieuwjaar.

We introduceren van de afdeling
binnendienst, Marco Wauters.
Hiernaast mogen we met gepaste
trots vertellen dat wij zijn
geselecteerd om de MS Balmoral
van nieuwe uitlaten te voorzien.
En als laatste kunnen we u de
Metaloterm® catalogus tonen voor
2013/2014.
Ik wens u veel leesplezier met deze
nieuwste versie van de News &
Info.
Roel van Maaren

Vooraankondiging kerstsluiting
Ontop Middelburg zal gesloten zijn
van 24 december tot en met
dinsdag 1 januari. Het laatste
transport van het jaar zal 20
december plaatsvinden. De eerste
verzending van het nieuwe jaar is
woensdag 2 januari.

Metaloterm® AT inclusief Iso-block @ Friland, Denemarken

Nieuwe aansluiting buitenwand voor AT, AD en AM specials
Om onze specials sneller en efficiënter
te produceren, wordt de aansluiting op
de buitenwand van AT, AD en AM
aangepast.
Montage en aansluitingen op andere
componenten van dezelfde
productlijnen zal hetzelfde blijven.
Deze specifieke specials aansluiting is
even sterk als onze andere standaard
click en fix aansluitingen.
De normale standaard aansluiting
voor AT, AD en AM zal nog steeds
voor het merendeel van de systemen
worden toegepast.

Nieuwe aansluiting AT,AD,AM

Korte introductie

Refit cruiseschip MS Balmoral

Marco Wauters
Medewerker binnendienst +
account manager Belgische markt.
In Augustus 2005 startte Marco
zijn carrière bij Ontop B.V.
Orderverwerking van onze klanten
uit Nederland en België,
organiseren van adequate logistiek
en telefonische
klantondersteuning vormen een
groot deel van zijn baan.

MS Balmoral

Het cruiseschip de MS Balmoral heeft een lengte van 218 meter en een
maximum capaciteit van 1778 passagiers. De eigenaar van dit schip is
Fred. Olsen Cruise Lines, zij zetten het schip in verschillende delen van
de wereld in, zoals onder andere de Caribbean.
Ontop B.V. is de trotse leverancier van de nieuwe modulaire
uitlaatsystemen op dit charmante cruiseschip. De montage zal
plaatsvinden op het droogdok Lloyd Werft Bremerhaven AG te
Bremerhaven, in Duitsland.
Metaloterm® catalogus 2013/2014

Sinds het afgelopen jaar geeft
Marco als accountmanager op
locatie ondersteuning aan de
Belgische klanten.
“Het aanbieden van een
uitstekende service aan onze
klanten vergt veel van mijn tijd,
maar het is ook juist dit deel van
mijn baan dat mij bevredigd. Ik
houd ervan om dingen 100% goed
te doen.”

Hierbij willen wij u graag onze gloednieuwe Metaloterm® catalogus
2013/2014 tonen. Deze nieuwe en verbeterde internationale versie is
verkrijgbaar in het Nederlands, Engels, Duits en Frans en bevat:
Onze 9 toepassingen & oplossingen
Het totale productoverzicht
Een applicatietabel
Alle certificaten
3D installatievoorbeelden per systeem
Metaloterm® catalogus 2013/2014

In de komende periode zal u uw eigen kopie ontvangen van deze
catalogus, de digitale versie zal de eerste week van december op onze
website komen te staan.

