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Bekijk de webversie

De MVO wist-je-datjes van Conval
Wist je dat...
... Conval ISO14001 gecertificeerd is?
... dit een internationale norm is die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou
     moeten voldoen?
... wij dit door het hele bedrijf hebben doorgevoerd?
... Conval haar eigen energie opwekt?
... dit gebeurd door middel van zonnepanelen op het dak?
... we groene stroom hebben?
... er een laadpaal voor elektrische auto’s op de parkeerplaats staat?
... onze bedrijfsauto’s energielabel A hebben?
... wij desondanks toch fietsgebruik stimuleren?
... Conval streeft naar 100% leveringen met EURO5 vrachtwagens?
... wij nu al 75% van leveringen van leverancier met EURO5 vrachtwagens beleverd krijgen?
... wij alleen 100% gerecycled papier gebruiken?
... papier, plastic, messing, ijzer en hout scheiden dagelijkse gang van zaken is?
... al het afval en uitval van messing, na omsmelting, wordt hergebruikt?
... Conval nog jaren hard gaat werken aan het verbeteren en toepassen van MVO?

Zwembadverwarming
Het mooie weer is in aantocht, start daarom vandaag nog met het ‘doe-het-zelf’
zwembadverwarmingssysteem van Conval. De zwembadverwarming van Conval is een zeer
eenvoudig maar efficiënt zelfbouwsysteem. Via twee centrale verdeelbuizen stroomt er water door
de flexibele ribbelslangen. Hierdoor warmt het water in hoog tempo op en loopt het warme water
terug het zwembad in. Het systeem is eenvoudig samen te stellen, zo heeft u alleen een
boormachine, fles afwasmiddel en een beetje geduld nodig! Dit systeem is, door de flexibele
slangen, zeer goed toepasbaar op daken van bijvoorbeeld garages of berging.
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Bent u opzoek naar een goed en goedkoop zwembadverwarmingssysteem? Neem dan een kijkje op
onze website of vraag direct een vrijblijvende offerte aan door een mail te sturen naar
boerema@conval.nl.

Vacature sales & marketing medewerker
Wij zijn opzoek naar een enthousiaste sales en marketing medewerker. Als sales & marketing
medewerker ben jij de spil binnen de organisatie tussen de verkoop en marketing. Je bent
verantwoordelijk voor zowel de orderafhandeling als alle communicatie uitingen. Word jij onze
nieuwe collega?
Zie de gehele vacature op onze website →

Tevreden gezichten
Na iets meer dan een half uur hebben de
monteurs van Rombouts Kunststoftechniek
een stukje vakwerk afgeleverd. De Multi-Joint
500mm heeft nu een mooi plekje tussen een
AC leiding en HDPE leiding. In Roosendaal
worden
diverse asbestcement leidingen
vervangen voor HDPE leidingen. Conval heeft
hiervoor de MJ geleverd die door Rombouts
gemonteerd is.
Bij Conval bent u, naast de koppelingen, ook
aan het juiste adres voor HDPE leidingen en
getrokken bochten.
Wilt u meer informatie ontvangen, goed
advies,
maatwerk
aanvragen
of
projectbegeleiding? Dan kunt u contact
opnemen
met
Sjoerd
Spoeltman
via spoeltman@conval.nl of 06-25141817, hij
helpt u graag verder!

Afbeelding: Monteurs van Rombouts

Leverancier van de Saftey Line Aluminium (S.L.A.) buis
en koppelingen!
Al 20 jaar het betrouwbaarste leidingsysteem voor toepassing in verontreinigde grond! Dus bent u
op zoek naar een veilig systeem met KIWA keur? Kies dan voor het S.L.A. systeem!
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Lees hier meer over het S.L.A. systeem →

Zuwa pompen
Nu het voorjaar begonnen is, is het weer tijd voor het jaarlijkse onderhoud van de CV installaties.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld de CV ketel en warmtewisselaar. Het kwaliteitsmerk Zuwa biedt
hiervoor diverse pompen aan, zodat u de systemen veilig en goed kunt onderhouden. Neem
bijvoorbeeld onze Solarcheck. Dit is een mobiele unit die bij uitstek geschikt is voor spoelen, vullen
en ontluchten van de systemen. Daarnaast is de Solarcheck zeer compact om mee te nemen in
bijvoorbeeld uw servicebus. Bent u echter liever opzoek naar een antikalk pomp die de systemen
kan ontkalken? Ook daarvoor is een geschikte pomp van Zuwa beschikbaar die via Conval te
bestellen is. Ga daarom snel voor meer informatie en prijzen naar onze website!
Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Wim Boerema
via boerema@conval.nl of 06-23673362.

Conval is de hele zomer gewoon geopend!
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.
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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.
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