News & Info
The Metaloterm® Ecoﬁre, schattig
Koop nu uw eigen kleine, leuke haard met echt vuur, maar geen hout, geen gas, geen
rookgasafvoer, geen vervuiling en geen gevaar zoals met open vuren. Deze installatie
kan in uw woonkamer worden geplaatst, de keuken of zelfs uw slaapkamer. Stoken
kan met behulp van bio-ethanol, kaarsen en vuurschalen. Met zijn compacte
afmetingen en mooie looks past hij naadloos bij elke omgeving. Hiernaast verzorgt
de warmte die wordt afgegeven een comfortabel gevoel. Voor energiezuinige en
luchtdichte huizen is dit een ideale oplossing. Check nu ook de ﬁlm op
www.metaloterm.com.
Een unieke combinatie, de hout en gasgestookte haard van KombiFire.
Maandag 27 mei introduceerde KombiFire hun nieuwe haard in samenwerking met
de welbekende designer Jan des Bouvrie. De haard is gemonteerd in één van de
gestileerde woonkamers van zijn verkoopatelier, in Naarden.
Dit type haard kan worden gestookt met gas en hout. Het is niet langer nodig om te
kiezen tussen een gezellig houtvuur of een comfortabel gasvuur. Deze haard is het
enige type die beide opties als keuze aan de klant geeft. De toepassing is uitvoerig
getest en ook goedgekeurd met Metaloterm® rookgasafvoersystemen. Voor meer
informatie over deze unieke haard kunt u ook de website bezoeken op
www.kombiﬁre.nl.
Nu verkrijgbaar; het nieuwe Metaloterm® AT 30 jaar garantiecertiﬁcaat
Om de uitmuntende kwaliteit van Metaloterm® AT te benadrukken, is een
succesvolle promotiecampagne gestart in 2012. De nieuwste toevoeging aan
deze campagne is het nieuwe garantiecertiﬁcaat van AT. Met dit certiﬁcaat
onderstreept Ontop B.V. weer hoeveel vertrouwen ze heeft in dit superieure systeem.
Plaatsing van nieuwe rookgasafvoeren op multipurpose-schip HAM 602
The HAM 602 is een kabellegger, ontworpen en gemaakt voor het onderwater leggen
van kabels voor telecommunicatie, stroomkabels e.d. De noodstroominstallatie is
voorzien van twee Metaloterm® schoorstenen.
Ontop B.V. op Hearth and Home Exhibition in Harrogate (UK)
Van 9 tot 11 juni vindt een van de belangrijkste beurzen voor de Britse markt op het
gebied van haarden en kachels plaats. Op standnummer B29 van Docherty worden de
Metaloterm® rookgasafvoeren getoond. Hiernaast zal voor het eerst de Metaloterm®
EcoFire te zien zijn. Voor meer informatie kunt u de website van
de beurs bezoeken op http://www.hearthandhome.co.uk/manual.php.
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