Nieuwsbrief december jaargang 2015

Bekijk de webversie

Back in your inbox!
We zijn weer terug in uw mailbox! Na een tijdje gestopt te zijn met de nieuwsbrief, hebben wij
besloten om de draad weer op te pakken. In de vernieuwde nieuwsbrief zullen wij u informeren over
ontwikkelingen, weetjes, projecten, vezorgen van algemene informatie en topics van collega's.
Omdat wij het leuk willen houden (en niet uw mailbox vol willen spammen) zal de nieuwsbrief
maximaal 4 keer per jaar verschijnen. Wij wensen u veel lees plezier!

Klantentevredenheidsonderzoek
Conval wil u graag zo goed mogelijk van dienst zijn, daarom is uw mening ook zo belangrijk! Via
onderstaande link kunt u deelnemen aan het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek. Uw deelname
stellen wij zeer op prijs. De vragenlijst bestaat uit 8 vragen (plus een opmerkingenveld) en duurt
ongeveer 2 minuten. Wij danken u vriendelijk!
klanttevredenheidsonderzoek →

NIEUW dé Multi-Joint!
Conval presenteert met trots de nieuwe Multi Joint koppeling van Georg
Fischer in de maten DN450 – DN600.
In het jaar dat de Multi Joint koppeling 25 jaar bestaat is GF Waga, de
producent van deze koppeling, gekomen met een nieuw concept. De
nieuwe koppeling is uiteraard trekvast, iets wat een hele prestatie is in
deze grote diameters. Het geheim zit in de gepatenteerde ring die
voorzien is van een extra klik-ring voor een eenvoudige installatie.
Uiteraard is de koppeling bekleed met de bekende Resicoat epoxy coating,
die het KIWA keurmerk draagt. De koppeling wordt geleverd met een
hygiëne kap. De koppeling is leverbaar als een rechte koppeling, reductie koppeling, flens
koppeling (E-stuk) en een flens reductie koppeling.

Met deze nieuwe koppeling is de range vergroot voor alle buismaterialen van DN50 t/m DN600. Indien
u vragen heeft of een uitleg over deze koppelingen wilt, neem dan contact met ons op via 0411674725 of verkoopkantoor@conval.nl.
Zie hier het promotiefilmpje →

Aqua Nederland

UNI-Coupling

Van 15 t/m 17 maart 2016 zal de 10de editie
van de Aqua Nederland Vakbeurs plaats vinden
in de Evenementenhal Gorinchem. Deze
vakbeurs is dé inspiratiebron voor de gehele
waterbranche. De nieuwste innovaties en
producten
op
het
gebied
van
waterbehandeling,
watermanagement
en
watertechnologie komen aan bod tijdens de
beursdagen. Tijdens deze dagen zal Conval ook
aanwezig zijn, komt u ook?

De vernieuwde UNICoupling is dé RVS
koppeling
die
geschikt is voor het
koppelen
van
gladde buizen in
een handomdraai!
De koppeling heeft
een
gepatenteerde
afdichting
met
geïntegreerde
compensatie,
kortom:
gegarandeerd lekdicht. De installatie is
eenvoudig
en
efficiënt,
corrosievrij,
beschikbaar voor breed scala van applicaties,
betrouwbaar en duurzaam.

Meldt u (alvast) aan via het contactformulier
op onze website of stuur rechtstreeks een mail
naar marketing@conval.nl, wij zorgen dat u
dan een entreekaart van ons ontvangt!

Wilt u meer informatie? Neem dan contact
met ons op, wij helpen u graag verder voor
advies, prijs en levertijd!

Tackerplaat 10mm
Nieuw in ons assortiment is de 10mm
tackerplaat. Deze tackerplaat is bedoelt voor
de renovatiemarkt. Door zijn geringe hoogte is
het mogelijk om 10, 12, 14 en 16 mm
vloerverwarmingsbuis op te bevestigen. De
plaat beschikt over een vaste EPS persing,
sterke verweving van de aluminiumlaag en een
zelfklevende laag aan de achterzijde. Door
deze componenten is de 10mm tackerplaat
uitermate geschikt voor woningen waar maar
een geringe hoogte beschikbaar is.
Om buis vast te kunnen zetten zijn hier clips
voor ontwikkeld welke bevestigd worden met
een eveneens bijbehorende clipzetter. De
afmeting van de plaat is 1200x800mm en wordt
dubbel geleverd. Zoals de maatvoering al
aangeeft past deze plaat exact op een
europallet, waardoor de randen van de plaat
niet uitsteken.
Laat u overtuigen van dit nieuwe product (wat
in Nederland nog zeer beperkt is) en vraag een
vrijblijvende offerte aan via info@conval.nl.

Fitterijwedstrijden AquaTech
Afgelopen november waren er weer de KNW Fitterijwedstrijden tijdens de AquaTech vakbeurs. Bent u
ook wezen kijken? Dit jaar waren er weer vele spannende wedstrijden én voor het eerst werden alle
waterleidingbedrijven uit Nederland vertegenwoordigd door diverse medewerkers. Naast deelnemers
van Nederland waren er ook deelnemers uit het buitenland aanwezig: tweetal uit Engeland, één uit
Schotland en een Mexicaanse medewerker die Amerika vertegenwoordigde!
Wij als Conval waren ook van de partij op de beurs, als hoofdsponsor voor de Fitterijwedstrijden en
aanmoediger voor de deelnemers. Want wist u dat Conval alle (aansluit)materialen levert voor de
wedstrijden? Wij raden u zeker aan om eens een kijkje te nemen bij deze wedstrijden of zelf deel te
nemen! Zien we u ook in 2017?!
Uitslagen Fitterijwedstrijden →

Het einde van 2015 is in aantocht!

Onze buizenproducent Egeplast zal in de
weken 51, 52 en 53 de productie tijdelijk
stilleggen voor het jaarlijks onderhoud.
Dit houdt in dat wij tijdens deze weken alleen
uit onze eigen voorraad kunnen leveren. Zo
kan het voor komen dat wij specifieke
producten niet op voorraad hebben en/of de
levertijden langer zijn dan dat u van ons
gewend bent.

Vanwege de feestdagen zal Conval aangepaste
openingstijden hanteren. De planning ziet er
als volgt uit:
Vrijdag 18 december zijn wij vanaf 15.00 uur
gesloten vanwege de kerstborrel.
Vrijdag 25 december t/m vrijdag 1 januari
zijn wij gesloten. Vanaf 4 januari staan wij
weer klaar voor u!

Voor het leveren in de eerste weken van het
nieuwe jaar raden wij u daarom aan om dit
tijdig aan te geven. Heeft u vragen of wilt u
een bestelling plaatsen? Neem dan contact op
met de verkoopbinnendienst!

Wij wensen u prettige feestdagen!
Heeft u naar aanleiding van de nieuwsbrief nog een aantal vragen? Schroom dan niet
om contact met ons op te nemen via 0411-674725 of info@conval.nl.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u marketing@conval.nl toe aan
uw adresboek.

