Beste partner,
Wij gaan meer voor u doen! En wel
vanaf nu. Deze News & Info is daar
een voorbeeld van en u zult deze
vanaf nu iedere maand ontvangen,
zodat u regelmatig op de hoogte
wordt
gebracht
over
onze
producten,
internettips
zoals
ervaringen met Google AdWords,
andere tips uit de branche, nieuws
en wat niet meer.
Maar het is niet alleen deze News &
Info. Binnenkort gaan we namelijk
dozen uitpakken met daarin de
eerste uitgave van het jaarboek van
Metaloterm Ontop. Een jaarboek
voor 2012 waarin u het hele gamma
met alle mogelijke bijbehorende,
informatie aantreft. Zo weet u zeker
dat u de enige echte actuele info
heeft en in een handig boekwerk.
‘Wat kan ik nog meer verwachten?’
Dat is vrij simpel: bekijk deze News
& Info iedere maand even en je
weet het altijd.
Op een succesvol 2012!

Metaloterm® Iso-block
Het Iso-block is een kierdichte en energiezuinige doorvoer voor hoge
temperatuurschoorstenen die zijn aangesloten op houtgestookte
haarden en gaskachels.
Deze doorvoer is volkomen
brandveilig, zelfs in daken van riet,
stro of leem.
Tot dusver moest er bij rookkanalen
worden gekozen: Ventilatie in
verband met de brandveiligheid, of
dichtstoppen van deze ruimte in
doorvoeren, met risico op brand.
Wat zeker bij steeds dikker
geïsoleerde daken geen denkbeeldig
gevaar is.
Hiernaast moest de dampremmende
laag van een woning worden
doorbroken, waarbij
condensatieproblemen kunnen
optreden.
Met het Iso-block kunnen beide
dilemma’s worden opgelost.

Hier komt nog bij dat het Iso-block eenvoudig te installeren is en naar
eigen smaak is af te werken met verf, behang of stucwerk.
Wilt u meer weten over het Iso-block? Kijk dan op onze website.

Roel van Maaren

Diameterrange uitbreiden
Ontop is bezig met het uitbreiden van de diameterrange tot diameter
1.000 mm dubbelwandig en 1.100 mm enkelwandig.
We Care
Bij Ontop vinden wij het belangrijk om
stil te staan bij de effecten die ons
bestaan op het milieu heeft.
Daarom ontwikkelen wij rookgasafvoeren die 100% demontabel zijn en
weer kunnen worden hergebruikt.
Hiernaast is een contract afgesloten
met onze energieleverancier om
alleen energie te leveren die wordt
opgewekt door middel van zon, wind,
waterkracht of biomassa.

Inmiddels is de eerste order van
deze extra grote systemen ook
uitgeleverd.
De gecombineerde ME en MF order
werd in Middelburg geproduceerd
voor een groot industrieel project in
Duitsland.

De vertegenwoordiger aan het
woord
December 2011.
De heer Peter Reekers van
Ontop heeft mij gevraagd om in een
paar zinnen te vertellen over de
samenwerking met Ontop. Nu ben ik
op een leeftijd waar ik verder kan
terugkijken dan vooruitkijken en na
te denken over hoe de samenwerking
tussen het bedrijf Ontop als fabrikant
van prefab schoorsteensystemen en
van mij als een vertegenwoordiger:
In juli 1977 heeft mijn vader, een
handelsagent,
een
contract
afgesloten met Dr. Reichert, die toen
directeur van het bedrijf Ontop
GmbH in Duitsland was.
Op 2 januari 1980 nam ik de leiding
over. Ik ben al 38 jaar getrouwd,
hiernaast werk ik 32 jaar samen met
Ontop, wat voelt als een ”soort van
tweede huwelijk”. Men ondergaat in
het algemeen goede en minder
goede dagen. Wederzijds vertrouwen
is belangrijk. Je werkt voor een
gemeenschappelijk doel. Je kunt
elkaar voor de volle 100%
vertrouwen. Dit geldt voor de Ontop
collega’s van de moedermaatschappij
in Nederland en ook in Duitsland.
Deze betrouwbaarheid en het
vertrouwen is wat ik samen met de
hoge kwaliteitsproducten van het
bedrijf Ontop B.V., verkoop aan mijn
klanten.
Paulus Ekkehard

Roadshow
Metaloterm® productentraining voor Sia Mesako:

Martins Melks van Sia Mesako uit Letland heeft
een producttraining gevolgd bij Ontop B.V. over o.a. alle systemen
inclusief geluidsdempers en het Iso-block. Mesako werkt samen met
Ontop voor het uitvoeren van installaties van projecten in Letland,
Zweden, Finland en Rusland.
“Ontop B.V.’s technische training in dimensionering en productgebruik
van Metaloterm rookgasafvoersystemen gaf ons een goed inzicht in hun
veld van expertise. We waarderen ten zeerste dat ze deze expertise en
kennis over productdimensionering en het vinden van de beste
oplossingen voor technisch gecompliceerde, industriële
rookgasafvoersystemen willen delen.”
Eerstvolgende productentraining is:
 Carnoy, België
24 januari in Middelburg, Nederland
De Metaloterm® Iso-block display (zie foto)
is een doorsnede van een ingebouwd Isoblock in een goed geïsoleerd pannendak.
Ter promotie zal deze display het komende
jaar op verschillende locaties door Europa
komen te staan.

Eerstvolgende beurzen zijn:
 Modern heating, “groene energie, verwarming en
airconditioning”
23-26 februari in Praag, Tsjechië
Stand van Metaloterm S.R.O.
o Metaloterm® Iso-block display aanwezig


Batibouw, “bouwen en verbouwen”
1-3 maart in Brussel, België
o Metaloterm® Iso-block display aanwezig



SHK, “sanitair, verwarming, air conditioning en duurzame
energie”
7-10 maart in Essen, Duitsland
o Stand van Ontop Abgastechnik GmbH

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Beantwoord deze e-mail met “nieuwsbrief stop”.

