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Met Grohe Red van 0 °C tot 100 °C in 1 seconde
Ogenblikkelijk koud, warm of kokend water op elk moment - er is
een keukenkraan die dat kan: de
nieuwe GROHE Redt.
GROHE Redt levert instant tijdswinst, meer dan om het even welke andere keukenkraan. Water koken of verwarmen doe je dagelijks
en is tijdrovend: telkens gaan er
minuten voorbij voordat water
uiteindelijk kookt. Hoe praktisch
zou het niet zijn als het kokend
water gewoonweg onmiddellijk
uit de keukenkraan stroomde, zonder de minste wachttijd. GROHE
Redt brengt deze wens in vervulling.
Er is een sterke tendens om weer
thuis te koken, vrienden uit te nodigen en samen te eten. Op die
gezellige momenten zitten we
graag aan tafel. Dankzij GROHE
Redt staat je pastagerecht sneller
op tafel of dien je thee op in een
oogwenk.
In de loop van de dag gebruiken
we regelmatig heet of kokend water:
• voor een lekker kopje thee
• voor instant soep of noedels
• om pasta of eieren te koken
• om groenten te stomen
• om vette pannen af te wassen
• om flesjes voor de baby te steriliseren
• ...

Meteen kokend water op elk
ogenblik van de dag
De combi boiler van GROHE Redt
zorgt ervoor dat er onmiddellijk

kokend water beschikbaar is. De
boiler is compact, ziet er mooi uit
en past onder elke standaard gootsteen. Er staat steeds tot 6 liter kokend water of tot 15 liter water
van 50°C ter beschikking van de
gebruiker. Als de voorraad kokend
water op is, heeft de boiler slechts
30 minuten nodig om weer volledig gebruiksklaar te zijn.

Veilig dankzij GROHE
ChildLockt en GROHE
CoolToucht
GROHE Redt verschaft zowel kokend als gewoon kraantjeswater.
Het kraantjeswater wordt zoals bij
een ééngreepsmengkraan geregeld
met de handgreep.
De bediening van de regeling voor
heet water verloopt in twee stappen: eerst trek je de bedieningsknop uit en vervolgens draai je de
knop om. De veiligheid van deze
greep met GROHE Childlockt
werd bevestigd door een onafhankelijk instituut. Verder is het
kraanlichaam ook thermisch geïsoleerd dankzij het GROHE CoolToucht principe: de buitenkant
van de uitloop blijft aanraakbaar
(niet ter hoogte van de mousseur),
ook bij gebruik van kokend water!

Tap verstandig
De dagelijkse voordelen van de
nieuwe GROHE Redt keukenkraan:
• Het grootste gebruiksgemak:
ogenblikkelijk kokend water op
elk moment.

• Een aanzienlijke tijdsbesparing:
de wachttijd voor het opwarmen van het water valt weg.
• Ruimtebesparend in tegenstelling tot een waterkoker die extra
plaats inneemt in de keuken.
• Bescherming tegen brandwonden met de veilige bedieningsknop en de dubbelgeïsoleerde
kraanuitloop: GROHE ChildLockt en GROHE CoolToucht.
Met GROHE Redt wordt de gootsteen een multifunctionele werkruimte: comfortabel, snel en intelligent.
------------------------------------Info: www.grohevip.be/grohered

Helico, de lichtstratenspecialist
Het bedrijf Helico gelegen op de
industriezone Kruineike te Haacht
realiseert, in overleg met architecten, waterdichte, onderhoudsvriendelijke, robuuste en hoogtechnologische lichtstraten en koepels voor in kantoorruimten, winkels en woningen. Helico werkt
daarbij vanuit de overtuiging dat
zoveel mogelijk daglicht binnenla-

ten het werk- en/of leefcomfort in
de zaak of privéwoning optimaliseert en een pak energiekosten
bespaart.
Om die doelstellingen te bereiken,
past Helico de in de sector unieke
principes van de lichtarchitectuur
toe. “Wij tekenen de schetsen en
plannen uit en berekenen, daar
waar nodig, de vereiste sterkte van
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de uiteenlopende toepassingen.
Onze systemen kunnen dan ook
de verschillende profielen en beglazingsmogelijkheden aan omdat
we elk project minutieus opbouwen”, zegt zaakvoerder Joris Van
Herck van Helico. Het bedrijf
neemt, behalve het ontwerp, dan
ook de productie, de levering, de
plaatsing en de afwerking van uw
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Zaakvoerder Joris Van Herck.

lichtstraat of koepel voor zijn rekening. Deze manier van werken
levert verbluffende eindresultaten
op.
Voor een vakkundige renovatie
van lichtstraten en/of koepels doen
de klanten een beroep op de jarenlange ervaring en expertise van
Helico. De monteurs verwijderen
de oude materialen en monteren
de nieuwe, zonder hinder voor de
onderliggende ruimtes of productie. “We kunnen die service bieden
omdat alle voorbereidingen plaatsvinden in ons atelier en wij bij onze klanten aan de slag gaan met
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afgewerkte materialen en onderdelen. Hierdoor kunnen we sneller
en efficiënter werken en sparen
we de bestaande dakopstanden”,
zegt Van Herck.
Helico biedt klanten de mogelijkheid om op de website van het
bedrijf een gratis en vrijblijvende
prijsofferte aan te vragen. Helico
werkt dan voor u een aanbod uit,
in functie van budget en specifieke
noden.
------------------------------------Info: www.helico-licht.be

Leuvense Boondoggle ondersteunt merkstrategie
Boondoggle mag de komende jaren de merkstrategie van Belgacom en Proximus bepalen. Boondoggle en VVL BBDO zullen samen de creatieve strategie ontwikkelen. Dat heeft het telecombedrijf
bekendgemaakt. Boondoggle en
VVL BBDO wonnen in juni het

communicatiebudget van Belgacom en Proximus, maar de precieze details over wie wat zou doen
waren nog niet bekend. BBDO
wordt ook verantwoordelijke voor
de campagnes die mikken op
kmo’s en huishoudens. Boondog-

gle mag zich buigen over reclame
voor jongeren en individuen. Het
Leuvense bureau wordt ook de
digitale partner voor Belgacom en
Proximus.
------------------------------------Info: www.boondoggle.eu

Paramount zette deuren open in Diest
Het bedrijfsleven begint duidelijk
de voordelen van de helikopter te
ontdekken. Snel, veilig en flexibel.
Steeds meer mensen willen ook
zelf leren vliegen.
Paramount Helicopters ligt op het
industrieterrein van Webbekom.
Het bedrijf heeft een sterke positie
opgebouwd in deze snelgroeiende
markt. Toestellen van de maatschappij voeren dagelijks minimaal twee controlevluchten uit
boven de pijpleidingen van
Fluxys. “Als de waarnemer een
werf in de buurt van een leiding
ziet, signaleert hij dat aan de maatschappij”, zegt Nadia Van Raemdonck van Paramount Helicopters.
“Als de situatie een dringende controle vereist, bellen ze zelfs vanuit

het toestel”. Steeds meer mensen
willen ook zelf leren vliegen. “Er
leven echter heel wat misverstanden over vliegen met een helikopter ”, zegt Van Raemdonck. Daarom organiseerde het bedrijf een
open dag op zondag 11 september.
Je kon de hele dag workshops volgen waarin de toestellen van nabij
bekeken worden. De beroepspiloten en instructeurs van Paramount
gaven ook uitleg over de mogelijkheden die je hebt als helikopterpiloot. Een belangrijk aspect van de
open dag was de informatie over
de opleiding. Paramount Helicopters biedt al enkele jaren een cursus aan voor mensen die recreatief
met een helikopter willen vliegen.
Je kon tijdens de open dag ook een
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introductievlucht maken waar je
zelf de stuurknuppel mocht hanteren. Na een inleiding over de principes van helikoptervliegen en een
aantal veiligheidschecks, ging je
de lucht in met een instructeur.
Uiteraard hield de instructeur op
alle momenten de controle. De
toestellen zijn uitgerust met een
dubbele besturing. Paramount Helicopters heeft het Air Operator
Certificate. Het bedrijf is dus officieel erkend als luchtvaartmaatschappij. Er werken vijf voltijdse
piloten maar daarnaast worden
nog een aantal piloten op freelancebasis ingeschakeld.
------------------------------------Info: www.paramountheli.be
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