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Na een relatief kalme start van 2013 is de omzet geleidelijk toegenomen.
In de zomerperiode waren de verkopen meer dan gemiddeld en deze lijn
heeft zichzelf voortgezet vanaf de start van het hoogseizoen in september
tot aan nu. De markt voor open haarden en kachels is mede door de crisis en
opkomende internetconcurrentie zeer competitief geworden. Op de markt
voor functionele verwarming en WKK’s hebben we verschillende mooie
projecten verkregen. De uitlaten (inclusief geluidsdempers) voor maritieme
projecten en andere dieselmotoren zijn zelfs in nog grotere diameters
geleverd dan voorheen (tot 1,7m. doorsnede en 3,6m. lang). Hiervoor zijn
speciale productiefaciliteiten in de fabriek gecreëerd.
Kort samengevat, is het een erg interessant jaar geweest en kijken we nu al
uit naar een nog beter 2014 voor onze klanten en Ontop zelf.
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In deze News & Info blikken we even terug op 2013.

We willen de prettige relatie met u als gewaardeerde klant van Ontop
nogmaals benadrukken. We doen er alles aan om deze relatie ook zo in
2014 te houden. Hierbij wensen we u en uw familie fijne feestdagen en een
gelukkig nieuw jaar.

•Door de jaarlijkse sluiting rond kerst en oud en nieuw zullen de orders in
deze periode ook niet direct worden behandeld en uitgeleverd, houdt u hier
alstublieft rekening mee. U kunt de exacte gewijzigde data hieronder per
vestiging vinden.

Ontop B.V.
Vrijdag 20 december, (vanaf 15.00 uur) tot en met vrijdag 3 januari 2014.
De laatste verzendingen zullen donderdag 19 december plaatsvinden;
de eerste verzendingen zijn maandag 6 januari 2014.

Ontop GmbH
Maandag 23 december tot en met vrijdag 3 januari 2014.
De laatste verzendingen zijn vrijdag 20 december; de eerste verzendingen zijn
maandag 6 januari 2014.

Metaloterm France S.A.R.L.
Woensdag 25 december en woensdag 1 januari 2014 zal deze
vestiging gesloten zijn.
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