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2D-Bouwdelen vanaf nu online
Voortaan zullen van alle Metaloterm® producten handige 2D-bouwdelen (Autocad) te
vinden zijn op de productpagina’s van www.metaloterm.com. Alle onderdelen zijn voor
u verzameld in één kant-en-klaar bestand, inclusief een gebruiksaanwijzing. Dit maakt
het samenstellen van een schoorsteen in Autocad eenvoudiger en bespaart u een hoop
werk. De bestanden vindt u op elke productpagina terug onder de kop “Downloads” >
Bouwdelen (CAD). (voor Metaloterm® AT: www.metaloterm.com/upload/at.zip)
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Deze beurs is een absolute must voor alle professionals uit de industrie. Vier dagen
lang wordt alles op het gebied van sanitair, verwarming, airconditioning en duurzame
energie getoond in het centrum van Nürnberg. 700 exploitanten zullen hun uitgewerkte
oplossingen, producten en diensten tonen.
Ontop B.V. kunt u bezoeken in hal 3A, bij standnummer 509. Hier tonen wij onze
Metaloterm® systemen en uiteraard geven wij u uitgebreide informatie. Kaarten
hiervoor kunt u bestellen door een mail te sturen naar marketing@metaloterm.com.
Bezoek importeur Seminee Expert SRL aan hoofdkantoor Ontop B.V.
Deze nieuwe veelbelovende Roemeense partner van Ontop bezocht eind februari enkele
dagen Middelburg voor een uitgebreide producttraining. Hiervoor waren eveneens alle
aangesloten Roemeense dealers uitgenodigd. Deze dealers opereren in het topsegment
van de markt en zien zeer veel voordelen in het inzetten van de unieke Metaloterm®
systemen aldaar. Zij bezochten de training dan ook om een gedetailleerde kennis op
te doen van zowel de producten als de toepassingen. Hierdoor zullen zij in staat zijn de
producten nog beter te verkopen en installeren. Naast de training en een rondleiding
door de fabriek was er ook tijd voor ontspanning. Zo werden het oude centrum van
Middelburg en de boulevard van Vlissingen bezocht.
Ontop GmbH als professioneel aanspreekpunt bij geluidsoverlast
Recentelijk is een geluidsmeting uitgevoerd bij twee vrijstaande schoorstenen,
voorzien van Metaloterm® geluidsdempers. Ontop GmbH werd gevraagd om de
prestatie van de geleverde uitlaatdempers tijdens een nameting in kaart te brengen.
Deze schoorstenen maken deel uit van een installatie met Warmtekrachtkoppeling,
gasketel en houtsnippergestookte ketel, voor het ziekenhuis in Heppenheim, Duitsland,
welke in samenwerking met de firma Herl is uitgevoerd.
Opmerkelijk detail: Op een van de vrijstaande schoorstenen is een broedplaats voor
een ooievaarsstel. Ze vliegen jaarlijks in het voorjaar vanuit Afrika naar deze locatie en
brengen hier hun jongen ter wereld.
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