Beste partners,

Metaloterm® AT introductie in Duitsland

In september start officieel het
hoogseizoen.

Ons dubbelwandig geïsoleerd system zal (opnieuw) geïntroduceerd worden in
Duitsland. Deze campagne is al met succes begonnen, door het uitdelen van
de eerste folders en mini-stickers.

We beginnen dit seizoen met een
aantal unieke nieuwe producten,
bijvoorbeeld onze combigeluiddemper en de nieuwe MF/AT aansluitstukken.
Verder is de Metaloterm® AT
promotiecampagne net gelanceerd,
wat resulteerde in onmiddellijk
succes.

Combi dempers

Tijdens deze maand zullen we onze
nieuwe producten op twee zeer grote
evenementen tonen, de SMM 2012
en IBA 2012.
Wij wensen u een heel goed seizoen
en hopen u te verwelkomen op een
van de evenementen.
Met vriendelijke groet,
Philip Bruls

Om een oplossing te bieden voor geluidsdempers in kleine ruimten, zoals
containers, hebben we de nieuwe combi geluidsdemper ontwikkeld. Dit is een
combinatie van een absorptie- en een resonantiedemper in één product. De
combi dempers leveren een uitstekende geluidsreductie over het gehele
frequentiebereik.

Nieuwe MF en AT aansluitstukken

Aan de productlijnen van Metaloterm® MF en AT zullen twee nieuwe
producten worden toegevoegd. De MFAL/ATAL, is een lang aansluitstuk en de
MFAGT/ATAGT kan worden gebruikt als een glad aansluitstuk. Dit product
geeft de schoorsteen een gladde en strakke look.
Beide producten passen op het enkelwandig Metaloterm® EN systeem.

Architecture meets technology

Dat indrukwekkende architectuur en geavanceerde, moderne rookgasafvoersystemen elkaar niet uitsluiten, werd door Dipl.-Ing. Thorsten Blöcher, van
ONTOP GmbH, op indrukwekkende wijze bewezen.
Aan de gevel van de nieuwe brandweerkazerne van de vrijwillige brandweer te
Langenselbold (Duitsland) doen sinds enige tijd twee geïsoleerde rookgasafvoersystemen dienst. Naast de materiaalopslag en het opleidingscentrum
zijn in de appartementen houtkachels geplaatst. Bij elk daarvan is een RVS
schoorsteen aan de buitenkant aangesloten.
Naast de technische voordelen van Metaloterm MF, zoals drukdichtheid,
duurzaamheid en pasnauwkeurigheid, was voor de architect de elegante look
van het systeem van cruciaal belang. De matte oppervlaktestructuur van de
Metaloterm-producten laat zich uitstekend integreren op gevels zonder de
algehele look van het gebouw te verstoren.
Wij wensen de vrijwilligers van de brandweer te Langenselbold alle succes,
draai de kraan maar open!

IBA 2012, “World market for baking”
Op het grootste bakkerij evenement ter wereld, presenteren wij onze unieke
oplossing voor warmteterugwinning. Hierbij nodigen wij u uit om deze
ervaring met ons te delen. U kunt ons vinden van 16 t/m 21 september in hal
B4, standnummer 150.

