Bijeenkomst van Duitse schoorsteenbranche ZIV
Gedurende deze jaarlijkse bijeenkomst van rookkanaal leveranciers
en installateurs in Würzburg, Duitsland, was het Metaloterm® AT
systeem, met 30 jaar garantie, het product waar de meeste
aandacht naar uitging. Opnieuw bleek dat deze garantie een sterk
verkoopargument voor de bezoekers was. Het evenement was een
groot succes en heeft ons weer veel nieuwe interessante contacten
opgeleverd. Meer informatie over ZIV, zoals gegevens over de Duitse
schoorsteenmarkt, kan worden gevonden op de website van deze
organisatie.

Overgang van de Construction Products Directive (CPD) naar de
Construction Products Regulation (CPR)
Met ingang van 1 juli 2013 zijn de richtlijnen van de CPD veranderd
naar de meer gereguleerde CPR. Dit houdt in dat de procedures voor
marketing van bouwproducten strenger zal zijn, maar ook
transparanter dan voorheen. De te gebruiken technische termen zijn
preciezer vastgelegd in de CPR. Hiernaast is de producent verplicht
om CE markeringen op elk product te plaatsen en een Declaration of
Performance (DoP) te kunnen overleggen.
Met de DoP certificaten neemt Ontop de verantwoordelijkheid voor
de conformiteit van de geproduceerde producten. Deze certificaten
zijn per artikelgroep beschikbaar bij de categorie “Downloads” op
onze website.

Metaloterm® schoorsteenbrandfilm in het Duits beschikbaar
De Metaloterm® schoorsteenbrandfilm laat zien dat ons
Metaloterm® AT systeem perfect functioneert onder extreme
condities (tot 1000 0C). De film was al beschikbaar in het Nederlands
en Engels en is er nu dus ook in het Duits. De films zijn te vinden op
onze website en op het YouTube kanaal.

Project: Saint Gobain gipsplatenfabriek in Berlin Brieselang
Dit project omvatte een installatie van rookkanalen bij een
gipsplatenfabriek in Berlijn Brieselang, Duitsland. Een complete
Metaloterm® MF uitlaat is gemonteerd en als extra noodvoorziening
een Metaloterm® ME rookkanaal op de gasgestookte turbine.
Dit hele project is uitgevoerd en begeleid door een van
onze Duitse vertegenwoordigers, mr Borgward.

