
Persoonlijke uitnodiging klantendag 18 mei 2017
Beste klant, beste relatie

wij nodigen u persoonlijk uit op de exclusieve A.O. Smith klantendag donderdag 18 mei.

We hebben een interessant programma met vervoer, fabrieksbezoek en amusement, waarbij we u op de hoogte 
brengen van de nieuwste ontwikkelingen in hoogrendement warmwaterproducten. Het hele gamma van  
A.O. Smith komt aan bod, en bijzondere aandacht gaat naar de nieuwe Instano en Innovo condenserende 
boilers met A-label.

Programma
 y Om 9.00 uur gaat het vanuit de opstapplaats (nog te bepalen) per touringcar naar A.O. Smith te 

 Veldhoven (NL)
 y Daar wordt u verwelkomd en uitgebreid rondgeleid. 
 y Na de lunch volgt de voorstelling van de A.O. Smith producten
 y Om 17.00 uur gaat het per bus naar Gendersteyn Golfbaan voor het diner en drankjes. 
 y Om 20.00 uur ronden we af en keren we terug naar de opstapplaats. 
 y Daar nemen we om 22.00 uur afscheid na deze leerrijke dag

Heeft u A.O. Smith producten besteld of in offerte, schrijft u producten voor of bent u nog geen klant maar 
wél geïnteresseerd? We bieden u nu de kans om de A.O. Smith innovaties in een aangename setting te komen 
ontdekken!

Ja ik schrijf mij in

Over de Instano en de Innovo

A.O. Smith en exclusief distributeur Molimex-therm voorzien samen al jarenlang de Belgische markt van hoog-
rendement warmwaterproducten. Nu de ErP-richtlijnen vanaf 2018 aangescherpt worden, zal de vraag naar 
deze toestellen nog sneller stijgen. A.O. Smith heeft zijn expertise in energie-efficiënte condenserende gasboilers 
nu ook uitgebreid naar kleinere en middelgrote toepassingen. 

Met de introductie van de Instano en de Innovo bieden wij nu een nog completere range; voor elke situatie 
de ideale condenserende warmwateroplossing!  De nieuwe Instano en Innovo  zijn energiezuinige producten 
voorzien van een A-Label. 

Instano
Gesloten condenserend hoogrendements 
doorstroomtoestel

Innovo
Volledig gesloten condenserende
hoogrendements gasboiler
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