Beste partner,
Dit is alweer de vierde editie van
News&Info, boordevol interessante
nieuwtjes en feiten.
Deze keer vindt u met name uitleg
over de unieke actie met het ATsysteem. Ter viering van het 30 jarig
bestaan van dit systeem is het nog
aantrekkelijker gemaakt om dit
systeem aan te schaffen. Er wordt
vanaf nu namelijk 30 jaar garantie op
Metaloterm® AT gegeven, ook na
schoorsteenbrand.
Hiernaast zal per 1 mei onze nieuwe
vertegenwoordiger in Zwitserland
starten, we zullen hem verderop even
kort voorstellen.
We mogen ook met gepaste trots
vermelden dat Ontop Polska Sp. z o.o.
een belangrijke Poolse
productinnovatie prijs heeft
gewonnen met het Iso-block.
Met vriendelijke groeten,
Roel van Maaren

We Care
Wij verstaan onder We Care niet
alleen het milieu, maar ook de
duurzame relatie met onze klanten.
Hieronder verstaan we onder andere
de service naar onze klanten. Om
deze service uit te breiden en te
optimaliseren zijn we constant bezig
klantprocessen te verbeteren.
Zo komt er binnenkort extra
ondersteuning voor de technische
helpdesk. Zodat u nog sneller kan
worden geholpen met vragen en tips
over de technische kant van onze
producten.
Hierover ontvangt u meer informatie
in de volgende News&Info.

30 jaar Metaloterm® AT

Het enige systeem met 30 jaar garantie,
zelfs na een schoorsteenbrand.

In 1982 werd het Metaloterm® AT systeem geïntroduceerd als
hoogwaardig dubbelwandig roestvaststaal rookkanaal voor vaste
brandstoffen. Dit systeem bracht een schok teweeg in de toenmalige
wereld van rookkanalen. Wat het systeem absoluut uniek maakte, was
de gepatenteerde, zwevende verbinding tussen binnen- en buitenbuis.
Deze verbinding zorgde ervoor dat er geen hitte vanuit de binnenbuis
kon worden overgebracht naar de buitenkant van het kanaal. Door deze
“zwevende” ophanging kon dit systeem de grote uitzetting van het
roestvaststaal, welke optreedt bij een schoorsteenbrand, probleemloos
opvangen. Hiernaast voldeed het nieuwe isolatiemateriaal aan de
strengste normen en kon dit zelfs temperaturen tot 1.200 graden
Celsius aan. Zelfs na een schoorsteenbrand is het kanaal volledig intact
en gegarandeerd weer volkomen veilig te gebruiken. Tot op de dag van
vandaag heeft geen andere fabrikant hier een antwoord op.
Nu, 30 jaar later, bevind het AT systeem zich nog steeds aan de top van
de markt. Dit systeem wordt inmiddels wereldwijd verkocht en op
allerlei uiteenlopende stooktoepassingen gebruikt. Hiernaast is deze
topper de meest verkochte tweedehands schoorsteen aller tijden. De
bewezen gedegen kwaliteit en goede afwerking wordt vanaf nu nog
meer ondersteund met een extreem groot vertrouwen in de kwaliteit
van het product zelf.
De fabrieksgarantie op Metaloterm® AT wordt vanaf nu 30 jaar, zelfs
na schoorsteenbrand, een unieke garantie op het gebied van
schoorstenen en ver daar buiten.
Want welke productleverancier belooft een gegarandeerde werking
gedurende 30 jaar?
Voor meer informatie bezoekt u onze website, www.metaloterm.com.

Nieuwe vertegenwoordiger
Zwitserland
In dit stukje zullen we onze nieuwe
collega persoonlijk voorstellen.
Martin Hunkeler is getrouwd, en
heeft drie zonen in de leeftijd van 6
tot 9 jaar. Zijn hobby’s bestaan op het
moment voornamelijk uit voor de
kinderen zorgen. “Diverse taxiritjes
voor de verschillende sportactiviteiten
waaronder voetbal- of zwemtraining
nemen veel tijd in beslag. Als ik dan
wel thuis ben In de buurt ga ik graag
in de zandheuvels mountainbiken.”
Hij had al enige tijd de wens om voor
zichzelf te gaan beginnen. Na
een eerste contact in de herfst van
2011 heeft hij specifiek voor Ontop
gekozen. Onder de bedrijfsnaam
Metaloterm Hunkeler GmbH gaat hij
als vertegenwoordiger van
Zwitserland de markt bewerken.

Afgelopen 15 jaar was Martin
Hunkeler werkzaam als specialist in
de technische verkoop, voor adviesintensieve onderdelen in
verschillende sectoren. De laatste
zeven jaar heeft hij met name
metaalconstructies voor
stationaire gasturbines verkocht, die
onder andere in de energiesector
worden toegepast.
Ontop B.V. wenst hem veel succes bij
de start van zijn eigen bedrijf en
heeft er volledig vertrouwen in dat
dit helemaal goed komt.

Projecten
 Noodstroomproject in Amsterdam.
Een grote klant in de noodstroombranche heeft weer gekozen voor
de lichtgewicht Metaloterm® systemen inclusief geluidsdempers,
welke speciaal zijn ontworpen voor gebruik op dieselmotoren.
De reden dat steeds meer bedrijven
uit deze specifieke branche kiezen
voor Metaloterm® systemen,
is dat deze helemaal op de wensen
van de klant kunnen worden
ontworpen en dat al deze
producten door één bedrijf,
namelijk Ontop B.V., kunnen
worden geleverd.
Hiernaast is de installatie
eenvoudig uit te voeren door de
lichtgewicht click en fix systemen.
Beurzen & evenementen
 Producttraining voor EP Produkter, 12 april in Middelburg.
Onze Noorse klant EP Produkter gaf aan graag meer productkennis
en inzicht te verkrijgen van onze producten. Voor het
technisch/commerciële team is daarom afgelopen maand een
intensieve trainingsdag op het hoofdkantoor van Ontop
georganiseerd om uitleg te krijgen over het complete Metaloterm®productassortiment.

 IFH Interm, 18 tot 21 april te Nürnberg in Duitsland.
Deze beurs is traditioneel een regionale showcase voor Zuid
Duitsland en omgeving. Vergeleken met de noordelijke equivalent,
SHK Essen, waren er meer bezoekers.
Ontop liet naast
de standaard
rookgasafvoeren
een kleine
noodstroom unit
zien, waarop een
rookgasafvoer
met
geluidsdemper
gemonteerd was.
 Instalacje, 23 tot 26 april te Poznan in Polen.
Op deze Poolse beurs voor de installatiebranche konden wij voor het
eerst onze gewonnen “Zloty Medal 2012” tonen. De unieke werking
en toepassingsmogelijkheden van het Metaloterm® Iso-block
zorgden ervoor dat dit product verkozen werd.
De Zloty Medal is een Poolse prijs die wordt uitgereikt ten behoeve
van innovatieve producten op basis van superieure technologieën.

