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ETB Vos blij met Aquatherm
PP-R leidingen in De Gravin
Aan ’t Goylaan in Utrecht Zuid verrijst het nieuwbouwproject De Gravin. Parallelgroep
ETB Vos B.V. brengt het leidingwerk voor de duurzame koel- en verwarmingssystemen aan:
2850 meter Aquatherm blue pipe MF OT in diverse diameters, geleverd door ERIKS. Projectleider
Marck Kolen is er enthousiast over: ‘Dit is buismateriaal van het zuiverste water.’
etB Vos maakt deel uit van de Parallel groep etB Vos, gevestigd
in utrecht en Dordrecht. Deze aannemer is gespecialiseerd in ontwerp,
installatie en beheer van elektrotechnische -en werktuigbouwkundige
installaties, maar ook in beveiligingsapparatuur, data- en telecomnetwerken en gebouwenbeheersystemen. Het bedrijf staat voor betrouwbaarheid en kwaliteit. Doen wat je belooft, is het simpele maar oersterke motto.
in opdracht van woningcorporatie mitros werkt etB Vos
momenteel aan De gravin: een complex van twee (appartementen)
gebouwen, met daarin een maatschappelijke ruimte op de begane
grond. De woningen zijn aangesloten op een systeem dat gebruik
maakt van duurzame warmteopwekking. marck Kolen: ‘Wij zijn
verantwoordelijk voor alle installaties voor warmte-koude-opslag (WKo)
en de distributieleidingen naar de woningen en de maatschappelijke
voorzieningen. Het leidingwerk wilden we in kunststof uitvoeren
vanwege alle voordelen die dat biedt. in overleg met eriKS kwamen
we toen uit op Aquatherm blue pipe mF ot.’

ring vanwege lager benodigde pompdrukken en goede isolatiewaarde,
waardoor isoleren veelal niet nodig is. Verder is de verwerking van dit
leidingsysteem snel te leren, heb je een hoge montagesnelheid en is
het materiaal licht in gewicht en dus voordelig en gemakkelijk te
transporteren. etB Vos werkt voor het eerst met Aquatherm blue pipe
mF ot, maar de ervaringen zijn positief. ‘Het materiaal hangt netjes en
de verwerkingseigenschappen zijn zeer goed. ook de thermische
eigenschappen zijn beter dan van traditioneel staal.’

feilloos
De samenwerking met eriKS verloopt zeer naar wens. ‘De jongens van
eriKS staan altijd voor ons klaar. omdat wij geen ervaring hadden met
het gebruik van Aquatherm blue pipe mF ot rezen er in het begin best
wat vragen. We werden dan altijd direct geholpen. Zelf vind ik het een
groot pluspunt dat het plaatsen van bestellingen ontzettend makkelijk
gaat. Behalve een catalogus heb ik ook een bestellijst van eriKS met
bestelnummers. ik hoef mijn order maar even door te bellen of te mailen
naar eriKS en de volgende dag zijn alle spullen al op de bouw. Dat
werkt feilloos en is voor ons absoluut een zorg minder.’ ■

Duurzaam
Aquatherm blue pipe mF ot past uitstekend bij het duurzame karakter
van De gravin. De kunststof buis is zuurstofdicht conform Din 4726,
wat de corrosievorming en zuurstofdiffusie in koel/gekoeld waterinstallaties en verwarmingssystemen tot een minimum beperkt. Andere
voordelen zijn: een hoge slagvastheid, een blijvend gladde doorlaat
waardoor een lage wrijvingsweerstand dat resulteert in energiebespa-

In allerlei variaties
eriKS levert Aquatherm blue pipe mF ot in allerlei variaties,
zoals in speciale lengtes, diameters tot en met Ø 250 mm, met
prefab verdelers, beugeladvies op maat en isolatieadvies.

Raoul Karijodrono, chef monteur ETB Vos:

‘Het materiaal is degelijk en licht in gewicht,
echt heel mooi. En het eindresultaat ziet er
superstrak uit.’
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Aquatherm in nieuwbouw De Gravin, Utrecht.

Chef monteur Raoul Karijodrono: ‘Snel meters maken’
Ook Raoul Karijodrono, chef monteur bij ETB Vos, is razend enthousiast over Aquatherm blue pipe MF OT. Samen met een collega verwerkt hij elke
meter van dit buismateriaal in De Gravin. ‘In het begin was het wel even wennen. Je moet de buis en de fitting eerst verwarmen, en daarna in elkaar
drukken. Met het koude weer van afgelopen winter duurde dat iets langer. Ook moet je er rekening mee houden dat je ruimte nodig hebt om de
lassen te kunnen maken. Maar als je eenmaal de slag te pakken hebt, kun je snel meters maken. Het materiaal is degelijk en licht in gewicht, echt
heel mooi. En het eindresultaat ziet er superstrak uit.’

Dit artikel is gepubliceerd in het ERIKS magazine Topics, nummer 25 [mei 2013] pagina 14 en 15.
www.eriks.nl/klantcases

15

