30 jaar garantie, ook na schoorsteenbranden!
Dat is Metaloterm® AT.
Er is geen ander RVS rookgasafvoersysteem dat op zo een veilige manier
comfort en plezier brengt, terwijl het functioneert onder zelfs de meest
extreme omstandigheden. Ook na schoorsteenbranden werkt
Metaloterm® AT perfect. Dit dubbelwandige systeem met unieke
Amgiso® isolatie is simpelweg het beste systeem wat er is.
Wij vinden het belangrijk dat u in alle rust van uw open haard kan
genieten, zolang u wilt en wanneer u wilt, zonder enige zorgen, hiervoor
is ons rookgasafvoersysteem gemaakt.
Nieuwe importeur: Ierland
Shaw Wood Heat is een importeur
van kachels, maar ook
detailhandelaar van hout en
houtpellets. Ze kunnen complete
oplossingen aanleveren, en
verzorgen dan alles van het design
tot de afwerking van de kachel. En
vanaf nu zijn ze onze importeur
van Metaloterm® producten in
Ierland.
Afgelopen week heeft een groep
afgevaardigden van Shaw Wood
Heat ons bedrijf in Middelburg
bezocht. Gedurende deze dag
kregen ze een producttraining,
hiernaast kregen ze onder andere
te zien hoe onze Metaloterm®
producten worden gefabriceerd en
geprepareerd voor transport.

Wij zijn er zeker van dat ze met
deze informatie en training een
goede start kunnen maken als
officiële Metaloterm® importeur.
We wensen hen dan ook veel
succes!

Verder willen we u hierbij graag een fijne zomervakantie wensen.

Metaloterm® AT, de nieuwe standaard voor bouwkwaliteit en
duurzaamheid.
Nu met 30 jaar garantie, zelfs na schoorsteenbranden.

We Care

Onze klanten betekenen veel voor
ons, hun bedrijfssucces hangt
mede af van ons, en ons
bedrijfssucces hangt mede af van
onze klanten.

Projecten
 EURO 2012 stadion in Wroclaw

Hierom vinden wij het belangrijk
om onze klanten zo goed mogelijk
te helpen op verschillende
manieren. Ons doel is dan ook de
beste rookgasafvoersystemen te
leveren, de beste service te
verlenen mede door uitgebreide
ondersteuning aan te bieden,
onder andere op het gebied van
marketing.
Een ander uniek onderscheidend
punt van Ontop B.V. is ons
energiezuinige en brandveilige
Metaloterm® Iso-block en niet te
vergeten het brede aanbod van
standaard geluidsdempers.
Met deze sterktes biedt
Ontop B.V. haar afnemers unieke,
competitieve voordelen.

Ons netwerk door heel Europa en
zelfs verder, wordt constant
uitgebreid, omdat steeds meer
bedrijven ontdekken welke
privileges en waarderingen erbij
horen als klant van Ontop B.V.

Delta Power Ltd. – een vooraanstaand bedrijf in de noodstroomindustrie
uit Polen, heeft gekozen om gebruik te maken van ons Metaloterm® AD
systeem, voor het noodstroomproject EURO 2012.
Przemysław Maliszewski, de directeur van Delta Power: „Ons bedrijf
heeft twee 1.700 KW generatoren als noodstroomsysteem geleverd. De
werking van deze systemen is erg belangrijk, ze voorzien het
voetbalstadion van noodstroom onder andere tijdens de UEFA
voetbalwedstrijden.”
“We hebben voor Ontop B.V. gekozen als leverancier van
rookgasafvoersystemen, vanwege de bewezen kwaliteit en
betrouwbaarheid. UEFA heeft de systemen ook formeel geaccepteerd,
als zijnde volledig functioneel. Om de hoge eisen die UEFA aan haar
producten stelt te controleren, is Ontop B.V. aangesteld om de
noodstroomvoorzieningen in andere stadions te controleren, onder
andere voor EURO 2012. Wij hopen dat de samenwerking met
Ontop B.V. voor beide partijen voorspoedig zal verlopen, met de
implementatie van dit verantwoordelijke en prestigieuze evenement.
Evenementen
 Product training Docherty Chimney Group en MMF, 4 juli (NL)
Onze Britse klanten zullen het hoofdkantoor van Ontop B.V.
bezoeken voor een intensieve Metaloterm® producttraining.

