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Beste partner,
Het jaarboek waar we het in de vorige
nieuwsbrief al over hadden is af en ligt
op het moment dat u deze nieuwsbrief
leest bij de drukker.

Het Metaloterm® jaarboek
Binnenkort heeft Ontop één boek met alle productinformatie voor de
verschillende branches waar wij producten aan leveren.
In dit boek zijn de huidige productfolders van Metaloterm® gebundeld.
Met dit boek heeft u alle
verschillende Metaloterm®
producten samen in een
overzichtelijk boek.

In deze nieuwsbrief vindt u onder
andere meer informatie over een
vernieuwde, horizontale uitmonding
voor het Metaloterm® US systeem, de
USDHC5.

Wij zorgen dat bij ieder
Metaloterm® verkooppunt een
exemplaar aanwezig is.

We besteden dit keer in We Care
aandacht aan het verschil van onze
Metaloterm® rookgasafvoersystemen
ten opzichte van conventionele stenen
schoorstenen.
In het deel „Roadshow” is weer te zien
waar in Europa Ontop wordt
vertegenwoordigt en door wie.

De laatste informatie kunt u
natuurlijk ook altijd op onze
website lezen. Naast de
productfolders vindt u hier
onder andere ook alle
montagehandleidingen,
verslepingscalculator,
installatievoorschriften en
tekeningen met maatvoeringen.

Veel leesplezier toegewenst.

Ontop jaarboek

Roel van Maaren

USDHC5
Een nieuwe doorvoer voor Metaloterm® US in horizontale uitvoering.

We Care
Ontop doet er alles aan om het beste
uit uw kachel te halen. Bijvoorbeeld
met
een
diameterberekeningsprogramma, waarmee exact de ideale
schoorsteendiameter
voor
uw
systeem kan worden berekend.
Hiernaast warmt de binnenbuis van
een dunwandig rvs rookgasafvoersysteem van Metaloterm® sneller op
dan conventionele schoorstenen. Dit
verbetert de trek in de schoorsteen,
waardoor de kachel sneller optimaal
kan presteren. Door de effectieve
verbranding wordt de uitstoot
gereduceerd.

Reeds vele jaren verkoopt
Ontop de geveluitmonding
USDHC1. Deze uitmonding is, in
overleg met toestelfabrikanten,
in eigen laboratorium op vele
toestellen getest en levert in de
praktijk dan ook uitstekende
prestaties.
USDHC5

In samenwerking met een aantal toestelfabrikanten hebben we nu de
USDHC5 ontwikkeld. Deze uitmonding is te herkennen aan de „drie
sleuven” in de uitmonding van de binnenbuis.
De USDHC5 zal door Ontop gevoerd worden naast de welbekende
USDHC1 „twee sleuven” uitmonding.
De prijsstelling van beide uitmondingen is identiek en is vanaf heden uit
voorraad leverbaar.
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De projectmanager aan het woord.
Beste partner,
Na meer dan 20 jaar bij Ontop
werkzaam te zijn geweest,
heb ik besloten om mijn professionele
geluk bij een andere firma te gaan
beproeven.
Na ooit binnengekomen te zijn bij
Ontop als groepsleider van een
productieafdeling heeft mijn carrière
binnen Ontop mij
gebracht tot de functie van projectmanager.

Roadshow
 Vertegenwoordigersbijeenkomst Ontop GmbH:
1-2 maart in Wiehl, Duitsland
Op deze data vindt de jaarlijkse vertegenwoordigersbijeenkomst
van Ontop Abgastechnik GmbH in Duitsland plaats.
Vertegenwoordigers, vestigingen, installatiebedrijven en partners
ontmoeten elkaar om zich over de actuele ontwikkelingen van de
Ontop Groep te laten informeren en om over toekomstige
ontwikkelingen en de markt informatie uit te wisselen.
Project Nieuwkoop: WKK en CV-systeem
Voor de installatie van een
warmtekrachtkoppeling
en 2 CV-systemen heeft
Kropman
Installatietechniek
gekozen om Metaloterm®
MF te laten plaatsen
inclusief dempers. Deze
installaties staan in een
appartementencomplex in
Nieuwkoop, Nederland.

In al deze jaren heb ik,
in verschillende functies met zeer veel
plezier bij Ontop gewerkt.
Ontop produceert hoogstaande en
innovatieve producten.
Ook op het gebied van serviceverlening is Ontop marktleider.
Ik ben ervan overtuigd dat de
collega’s die ik nu ga achterlaten u
van harte van dienst zullen zijn en ik
laat u dan ook graag achter in hun
capabele handen.
Ook in de komende jaren zullen de
werknemers, producten, diensten en
innovaties van Ontop u voorzien van
alles
wat
u van ons
op
rookgasafvoergebied mag
verwachten.
Ik wens u goede zaken!
Taco van Hees

Metaloterm® MF inclusief geluidsdempers

Internationale evenementen
Metaloterm S.R.O.
 Modern heating, „Groene energie, verwarming en airconditioning”.
23/2-26/2 februari in Praag, Tsjechië.
Ontop Abgastechnik GmbH
 SHK Essen, „Sanitair, verwarming, airconditioning en duurzame
energie”. 7/3-10/3 in Essen, Duitsland.
Ontop Polska Sp. z o.o.
 Seminar presentatie „Chimneys and silencers for Gensets,
cogeneration and industry”. 31/01/2012 in Sopot.


Seminar presentatie „Chimney – trustful solutions and news”.
08/02/2012 in Łódź.



Seminar presentatie „Chimneys and silencers for Gensets ,
cogeneration and industry”. 16/02/2012 in Kraków.

