BESTAANDE EN NIEUWE PRODUCTEN

METRO THERM: uitbreiding
van het Nathan-assortiment
met een nieuwe naam
NAAST DE WARMTEPOMPEN VAN ALPHA INNOTEC VOERT NATHAN SINDS KORT EEN NIEUWE TOPPER IN
HET ASSORTIMENT: METRO THERM! MET HET OOG OP DE TOEKOMST EN DE VERDUURZAMING IN DE
BOUWWERELD HEEFT NATHAN ER VOOR GEKOZEN OM EEN BREDER WARMTEPOMPASSORTIMENT AAN TE
GAAN BIEDEN, VIA HET ZUSTERBEDRIJF VAN ALPHA INNOTEC. ONDERTUSSEN HEBBEN DE
ONDERHANDELINGEN PLAATSGEVONDEN EN IS DE SAMENWERKING ZO GOED ALS ROND. VANAF MEI 2017
ZAL HET ASSORTIMENT UITGEBREID ZIJN MET EEN AANTAL VERNIEUWDE BESTAANDE ÉN NIEUWE
PRODUCTEN.
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Merk onder de aandacht

Christian Brydensholt, Sales en Marketingdirecteur METRO THERM

WAT HOUDT HET PARTNERSCHAP IN?
Nathan verkoopt al een aantal jaren producten die afkomstig zijn uit de

METRO THERM - een Deens succesverhaal

fabriek van METRO THERM, maar dan onder naam van alpha innotec.

 Opgericht in 1921

Vanaf nu is dat verleden tijd. METRO THERM is een zusterbedrijf van

 Levert warm water aan de Deense huishoudens sinds de

alpha innotec en zij vallen beide onder dezelfde holding. METRO THERM

opmars van elektrische waterboilers in 1947

is een fabrikant van warm tapwatervoorraadvaten, elektrische boilers

 Een van Europa’s grootste aanbieders van waterboilers

en warmtepompen die werken op buiten- of ventilatielucht. METRO

 Biedt oplossingen voor ruimteverwarming en warm tapwater

THERM levert ook producten aan alpha innnotec die zij dan onder hun

door middel van warmtepompen, stadsverwarming

eigen naam verkopen. Dit was bij Nathan ook het geval bij de lucht/

systemen- en pelletkachels

water warmtepompen LLB en BWP. Naast deze producten fabriceert

 
Alle boilers worden gefabriceerd in de METRO THERM-fabriek

METRO THERM nog meer mooie producten die voor Nathan erg

in Helsinge, Denemarken en de verwarmingssystemen in de

interessant zijn. Dit is de reden dat ze samen eens om de tafel zijn

fabriek in Haderslev, Denemarken. De gehele productie is

gaan zitten.

ISO 9002 gecertificeerd
 METRO THERM is EHS-gecertificeerd en wordt gecontroleerd

Woningen, en dan vooral de woningen met het passiefhuisniveau,

op kwaliteit, milieuvriendelijkheid, gezondheid en

hebben altijd ventilatielucht nodig. Dit was voor Nathan nog een

veiligheid

onbekend terrein. Maar in de woningmarkt is dit inmiddels een
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WAT GAAT ER VERANDEREN?
De merknaam METRO THERM is nu nog niet bekend in de
Benelux en de producten zijn hier nog niet onder deze
naam verkrijgbaar. Nathan zal, net als bij alpha innotec,
importeur worden van het merk METRO THERM en een VIJFÀ ZESTAL producten in het assortiment opnemen. Om het
merk te introduceren zal er wel iets aangepast moeten
worden, want bij de meeste Nederlanders, Belgen en
Luxemburgers is de Deense taal niet heel bekend. Dus voor
METRO THERM ligt de taak om de handleidingen, brochures
en overige teksten te vertalen. En bij Nathan daarentegen
moet men ervoor zorgen dat ze wegwijs raken met de
nieuwe producten.

In mei 2017 zullen de eerste METRO THERM-producten op
de Nederlandse markt verkrijgbaar zijn. Het zullen dan
voornamelijk de volgende producten zijn:
 Elektrische boilers
 
Metro combi (voormalige LLB-warmtepomp van alpha
innotec)
 
Metro air aqua (voormalige BWP-warmtepomp
van alpha innotec)
Elektrische boiler model 60

standaard toepasbaar onderdeel en dus voor Nathan heel interessant.

subsidielijst). Deze warmtepompboiler zal ook steeds interessanter

METRO THERM is hierin gespecialiseerd, maar het van oorsprong Deense

worden voor de renovatiebouw. Wanneer de gevel beter geïsoleerd gaat

bedrijf verkocht haar producten nog niet buiten Scandinavië.

worden, zal er mechanisch geventileerd moeten worden in deze

METRO THERM wil haar markt uitbreiden en Nathan haar

woningen. Het is dus noodzaak om een ventilatiesysteem toe te voegen

productassortiment, dus een samenwerking is een logisch gevolg.

en laat de Metro Air Aqua hier nu juist de perfecte oplossing voor zijn.

ELEKTRISCHE BOILERS

COMBI 185 BP

De elektrische boilers van METRO THERM die Nathan in haar assortiment

De Combi 185 bP warmtepomp is geen onbekend product in het

zal opnemen zijn eco-boilers met het energielabel B, wat deze boilers

assortiment. Deze warmtepomp is specifiek voor lage

dus erg energiezuinig maakt. Door middel van een slimme regeling en

energiewoningen. Het bestaande model krijgt een update en zal

goede isolatie hebben deze boilers hun energielabel gekregen en is het

worden verbeterd door onder andere een automatische bypass,

een vrij unieke boiler in de markt.

waardoor de cassette niet tweemaal per jaar vervangen hoeft te
worden.

METRO AIR AQUA
De lucht/water warmtepompboiler metro air aqua van METRO THERM

Het unieke aan dit product is de combinatie van warmteterugwinning

bevindt zich al in het assortiment van Nathan, maar dan onder de naam

uit de ventilatielucht en het extra warmte-onttrekken om dit

van alpha innotec als de BWP-warmtepomp. Het product zal identiek

vervolgens toe te voegen aan de toevoerlucht. Dus er kan verwarmd

blijven, er komt alleen een ander merkje op en de prijs zal zakken

worden met uitsluitend lucht.

aangezien deze direct van METRO THERM afkomstig is.

De warmtepompboiler is voor de woningbouw een erg interessant

Van deze warmtepomp zijn er twee versies beschikbaar:

product mede door de hoge ISDE-subsidie die voor deze warmtepomp te



Combi 185 BP S

verkrijgen is (kijk op www.nathan.nl/isde voor de actuele ISDE-



Combi 185 BP LS
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Metro air aqua

COMBI 185 BP

De ‘S’ staat hierbij voor ‘Solar’ wat betekent dat deze te combineren is

Op www.nathan.nl leest u meer over het nieuwe merk METRO THERM

met thermische zonne-energie. De ‘L’ staat voor ‘Low capacity’, deze

en de nieuwe producten in het assortiment.



versie is specifiek voor kleine woningen. De verwarmingswaarde van de
twee versies is hetzelfde, maar in het bouwbesluit van
nieuwbouwwoningen is opgenomen wat de ventilatievoud van een
woning dient zijn. Zo is te bepalen welke versie voor welke woning

METRO THERM A/S
RUNDINGSVEJ 55
DK-3200 HELSINGE
DENMARK

T. +45 48 77 00 00
INFO@METROTHERM.DK
WWW.METROTHERM.DK

geschikt is.
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