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GROEP ONGENAE VIERT 75STE VERJAARDAG
EN LANCEERT REVOLUTIONAIR PRODUCT
Familie van loodgieters
De firma Ongenae uit Marke werd uit de
grond gestampt door een familie van loodgieters. Grootvader Daniël sticht het bedrijf
in 1939. In 1974 neemt vader Dirk de zaak
over. Tot 2004, het jaar waarin hij de fakkel
doorgeeft aan zoon Danny. De firma is de
laatste jaren uitgegroeid tot een middelgroot installatiebedrijf voor sanitair en verwarming. Samen met enthousiaste en
gedreven medewerkers streven zij naar een
perfecte service en kwaliteit. De firma
Ongenae viert dit jaar dus zijn 75 jarig
bestaan en dat werd reeds uitgebreid
gevierd op vrijdag 2 oktober.
Innovatie troef
2 oktober stond echter niet in het teken van
nostalgie. Wel van innovatie! In avant-premiëre werd de jongste telg van de groep
Ongenae voorgesteld: E-Pipe Belgium. EPipe laat leidingen zitten waar ze zijn: in de
muur. Een intensief reinigingsproces herstelt ze van binnenuit. Zonder breekwerk.
Zonder schade. Zonder lawaai! En bovendien veel sneller en goedkoper dan met de
conventionele methode.
Te weinig druk op het water, een lek in de
leiding, vocht in de muren, bruin water uit
de kraan? Dan deugen uw leidingen niet
meer. Hoog tijd voor E-Pipe: een revolutionair systeem dat leidingen in de muur reinigt en herstelt. Leidingen vervangen hoeft
niet. Want de coating maakt het leidingnet
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honderd procent bestand tegen corrosie en
roest.
Vijfentwintig jaar waterdichte garantie
E-Pipe herstelt uw leidingnet beter dan
nieuw. Danny Ongenae, zaakvoerder van
E-Pipe Belgium: “de conventionele methode heeft flink wat nadelen. Denk maar aan

de enorme schade door ingrijpende breekwerken in muren en plafonds, die van uw
woning een heuse bouwwerf maken. Om
nog maar te zwijgen over het stof en steengruis die zich tot in de kleinste hoekjes nestelen. Op de koop toe betaalt u veel geld
voor een tijdelijke oplossing. E-Pipe is veel
voordeliger. Het bewijs? Onze waterdichte
garantie van vijfentwintig jaar!”
Belgische première
E-Pipe is een Belgische première maar
bewees zichzelf al ruimschoots in Amerika:
grote hotelketens, zoals Holiday Inn en
Four Seasons vertrouwden op E-Pipe om
hun leidingnet te vernieuwen. Na Amerika
veroverde E-Pipe het Europese vasteland,
met Spanje en Finland als koplopers. Toch
was de firma Ongenae nog niet helemaal
overtuigd. Liefst drie jaar lang analyseerden ze dit procedé om leidingen corrosievrij te maken. De uiteindelijke conclusie?
E-Pipe is gewoonweg beter dan nieuw. Nu
staat er niets meer de lancering van E-Pipe
in België in de weg!
www.ongenae.eu • www.epipe.be
www.flanderssolar.be

DE FIRMA VANOVERTVELDT FELICITEERT ZIJN PERSONEEL
Vanovertveldt D&G is een familiebedrijf
dat ondertussen al 55 jaar actief is in de
schrijnwerkerij en binnenhuisinrichting.
Noël Vanovertveldt begon in 1954 in de
Koninklijkestraat 30 te Kooigem. In 1978
werd het bedrijf overgenomen door zijn
zoon Danny. Het atelier werd dan overgeplaatst naar Dottenijs, maar de maatschappelijke zetel bleef in het dorp van oorsprong. Vandaag leiden de zoon en
kleinzoon van Noël het familiebedrijf
Vanovertveldt D&G. Naast de bestellingen
van houten deuren en ramen, worden meubelen en totale aannemingen gemaakt in
het eigen atelier.

gezet op 19 september 2009. André
Bulcaen (48 jaar dienst), Boudewijn
Bulcaen (45 jaar dienst) en Kurt Bijttebier
(25 jaar dienst) zijn drie medewerkers die
al jaren trouw in dienst zijn.
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Ondertussen telt de firma 18 werknemers,
waarvan er drie in de bloemen werden

De drie generaties Vanovertveldt waren
vertegenwoordigd op deze belangrijke dag
(wijlen Noël - vertegenwoordigd door zijn
vrouw - , Danny en zijn zoon Grégory) en
ze stonden erop al hun werknemers te danken voor hun trouw, moed en de liefde voor
de stiel. Op deze dag nam Vanovertveldt
van de gelegenheid gebruik om ook al zijn
klanten te bedanken voor het vertrouwen.

