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Deelname Powergen 2014
Als specialist in het leveren van rookgasafvoeren voor noodstroomtoepassingen
is Ontop vanzelfsprekend aanwezig op één van ’s werelds grootste beurzen in
generatoren en noodstroomoplossingen. Deze internationale beurs zal 3-5 juni in
Keulen plaatsvinden. U kunt onze stand bezoeken in hal nummer 6, standnummer
6P23.
Hearth and home exhibition 8-10 juni
Een van de belangrijkste Britse beurzen op het gebied van haarden en kachels is
Hearth and Home Exhibition in Harrogate, Verenigd Koninkrijk. Docherty Chimney
Group behoort tot de grootste spelers van de Britse markt en is uiteraard aanwezig
op deze beurs. Onze Metaloterm® rookgasafvoersystemen worden door hun
getoond, u vindt ze bij stand B28.
Online Bestelmodule
De producten van Ontop zijn nu ook online te bestellen in de online bestelmodule.
Exclusief voor Ontop klanten is deze bestelmodule ontworpen, zodat u 24 uur per
dag, 7 dagen per week uw bestelling kunt invoeren.
Alle producten die u voorheen per e-mail, fax of telefoon bestelde kunt u eenvoudig
per categorie en zelfs per diameter bekijken en direct bestellen. Om gebruik te
maken van deze mogelijkheid zullen wij op aanvraag een account voor u aanmaken,
zodat u voortaan eenvoudig zelf kunt bepalen wanneer u uw bestelling plaatst.
Vergeet u niet om bij uw bestelling aan te geven wat de door u gewenste levertijd
is. Voor 11 uur besteld is volgende dag in huis, mits aangegeven.
U kunt de bestelmodule bezoeken via de link op de homepage van onze website.
Tip: Onderdelenlijst 2D Autocad bouwdelen
De 2D Autocad bouwdelen die op onze website staan, kunt u eenvoudig een
onderdelenlijst laten genereren. Dit gebeurt compleet automatisch, zodat verkeerd
tellen of noteren niet meer mogelijk is. Per Metaloterm® systeem staat bij
Downloads > “Bouwdelen (CAD)” de vernieuwde handleiding, aan de hand van dit
stappenplan wordt uitgelegd hoe u Autocad een onderdelenlijst kunt laten maken.
Docherty Group bezoekt Polen
Afgelopen maand heeft een groep afgevaardigden van Docherty Group, onze
productiefaciliteit in Wiewiórczyn, Polen bezocht. Men heeft een goede indruk
gekregen van de professionele medewerkers en de hoge kwaliteit van de
geproduceerde producten.
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