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Bekijk de webversie

Infratech 2017 groot succes
Op de Infratech 2017 in Ahoy hebben we veel klanten en
geïnteresseerden mogen verwelkomen. De klanten weten weer
wat voor mooi assortiment Conval heeft. We hebben interessante
gesprekken gevoerd en wij weten wat er bij de klanten speelt.
Het gaat vooral om actief meedenken met de klant en zoeken en
realiseren van de meest efficiënte oplossing.

Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek 2016
In november 2016 is er een klanttevredenheidsonderzoek
gehouden onder de klanten. De respons was bijna 25 %, Hiervoor
hartelijk dank. Onder 10 inzenders is een taart verloot. De
klanten beoordelen Conval van goed tot zeer goed. Het grootste
gedeelte van de klanten (95%) zijn zeer tevreden over de
kwaliteit, levertijd, telefonische ondersteuning van de
binnendienst en de buitendienst. Hier zijn we erg trots op. Een
aandachtspunt is het optimaliseren van klantbezoeken en de
klanten blijven informeren over (nieuwe) producten.

Aqua Nederland Vakbeurs
Van 21 t/m 23 maart 2017 zal de Aqua Nederland Vakbeurs plaats
vinden in de Evenementenhal Gorinchem in combinatie met
RioleringsVakdagen. Aqua Nederland 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 op
standnummer 121, komt u ook?
Meldt u (alvast) aan via het registratieformulier van het
evenement.

Industriële toepassingen voor HDPE
De industrie is kritisch en stelt afhankelijk van de toepassing en het medium verschillende eisen aan
een leidingsysteem. Slijtvastheid, chemische bestendigheid, bescherming tegen statische
elektriciteit, continue lekbewaking en/of een hoge druk: de eigenschappen van de egeplast buizen
voor de industrie kunnen voor iedere specifieke toepassing worden gecombineerd. Buizen samen met
T-stukken, bochten, etc. zorgen voor een complete oplossing voor u als klant.
Voor meer informatie klik hier.
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Medium voerende buis; eventueel met een binnenlaag
Versterking door een monocomposiet
Een co-extrusie tussenlaag of buitenlaag
Een aluminium beschermlaag (non-permeable)
Een krasvaste buitenmantel

Vloerverwarming helemaal hot!
Vloerverwarming is de laatste jaren enorm populair geworden en
niet meer weg te denken uit onze woning. Steeds vaker wordt
vloerverwarming als hoofdverwarming gebruikt maar dit kan
natuurlijk ook als bijverwarming worden ingezet. Daarnaast zorgt
het ook nog eens voor een beter milieu omdat we minder fossiele
brandstoffen gebruiken. We hebben sinds kort ook de Watts naregelingen in ons assortiment opgenomen om u nog beter van
dienst te kunnen zijn.Vraag vrijblijvend een offerte aan zodat u
er straks ook warmpjes bij zit. Voor meer informatie klik hier.

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.

