ATAG projecten
Slimme oplossingen voor professionals
VOORWOORD
In de projectenmarkt gaat het niet meer uitsluitend om keukenapparaten. Hier zijn we ons bij ATAG Benelux
maar al te goed van bewust. Primair gaat het om totaaloplossingen voor actuele en toekomstige thema’s,
zoals energietransitie, luchtkwaliteit, circulair bouwen en complete ontzorging. ATAG Benelux realiseert die
oplossingen graag voor u.
Totaaloplossingen met als uiteindelijke doel: klanttevredenheid, zowel van u als uw klanten.
Vanaf volgend jaar is energieneutraal wonen een wettelijke eis. In dit kader adviseren we u graag op het gebied
van energiezuinige en energieneutrale keukenapparaten. Bijvoorbeeld bij nul-op-de-meter-projecten (NOM).
Hiermee laten we zien dat we veel waarde hechten aan partnership en wederzijdse continuïteit.
We gaan verantwoord om met onze omgeving, werken duurzaam en optimaliseren de kosten in de keten.

Snel inspelen op veranderingen
Sinds medio 2018 is ATAG Benelux onderdeel van Hisense Group. Deze wereldwijde speler is actief in
elektronica en huishoudelijke apparatuur, in circa 120 landen. Hisense heeft een jaaromzet van 13 miljard euro
en telt zo’n 75.000 medewerkers.
Met onze drie Nederlandse merken ATAG, Pelgrim en ETNA – allemaal met een rijke historie – kennen
wij de markt in de Benelux als geen ander. Via ons Competence Center in Duiven kunnen wij qua
productontwikkeling snel inspelen en vooruitlopen op veranderingen in de markt. Zo vormen we samen dé
partij om opdrachtgevers als u optimaal te ondersteunen.
Robert Kapteijn
CSO
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De voordelen van ATAG Benelux als projectpartner
Als het gaat om keukenapparatuur staat ATAG Benelux u graag bij als betrouwbare projectpartner. Hierbij
profiteert u van de volgende voordelen:
• We zijn al meer dan 25 jaar actief op de Nederlandse projectenmarkt en hebben dus ruime ervaring in deze
branche.
• We hebben het grootste team van ervaren projectspecialisten, die geen uitdaging uit de weg gaat om u
optimaal te ondersteunen.
• Onze drie Nederlandse merken hebben een doordacht productenaanbod, met een oplossing voor elke
projectbehoefte. Van beleggingsobject tot recreatiepark en in de prijsklassen budget, midden en premium.
• Onze eigen logistieke organisatie vervult uw specifieke projectwensen.
• Onze serviceorganisatie ondersteunt u met meer dan 70 VCA* gecertificeerde monteurs door heel Nederland.
• We bieden een hoge leveringsbetrouwbaarheid dankzij forecasting en voorraadbeheer op basis van onze
SLIM4 forecast tool.
• U heeft altijd een vaste contactpersoon binnen ons Project Service Team. Dit team is een onderdeel van
onze serviceorganisatie die speciaal is ingericht voor projectklanten, met als doel: een aantoonbaar hogere
klanttevredenheid.
• U profiteert van ATAG Solutions: onze unieke toegevoegde-waarde-concepten waarmee we zorgen voor nog
tevredener klanten.
• We bieden de beste garantievoorwaarden in de projectenmarkt: tot maar liefst 10 jaar.
• We kiezen bewust voor loyaal partnership: een nauwe samenwerking met opdrachtgevers zoals u.

ATAG SOLUTIONS, unieke services en diensten
Alles uit handen met ATAG Service Op Maat (SOM)
Wilt u helemaal nergens meer naar hoeven omkijken als het gaat om de keukenapparatuur in uw huurwoningen?
Dan kunt u kiezen voor ATAG Service Op Maat (SOM). Dit betekent dat wij niet alleen de apparatuur leveren, maar ook
de volledige service op ons nemen. Dit doen we via een maatwerk contract waarin we onze afspraken vastleggen.
Wij verzorgen dan met plezier alles rondom het volledige beheer van de inbouwapparatuur:
• registratie
• 1ste lijn klachtafhandeling
• reparatie
• vervanging.
Hierdoor profiteert u van de volgende voordelen:
Direct contact tussen uw huurders en ATAG Benelux
• Uw huurders kunnen met al hun vragen en eventuele klachten over het gebruik van hun keukenapparatuur
rechtstreeks terecht bij ons Project Service Team. Dit kan zowel telefonisch als online. Wij houden de
apparaatgegevens van uw huurders bij. Bij eventuele vragen of klachten hoeven zij dus niet op zoek naar
typenummers of garantiebewijzen, maar kunnen volstaan met het noemen van hun postcode en huisnummer.
Wij weten dan meteen om welk apparaat het gaat.
Vertrouwde technische servicedienst
• Vertoont een van onze apparaten een storing? Dan maken we direct een serviceafspraak wanneer het uw huurder
het beste uitkomt. Wij zorgen dat onze monteur de juiste onderdelen bij zich heeft om het probleem snel te
verhelpen. Onze ruim 70 eigen monteurs rijden door het hele land. Zij kennen de apparatuur van ATAG, Pelgrim en
ETNA als geen ander en kunnen storingen bij uw huurders thuis snel verhelpen.
Vervanging
• Is een inbouwapparaat niet meer te repareren? Dan zorgen we uiteraard snel voor een nieuw apparaat. U kiest zelf of
u de kosten voor vervanging in het SOM-contract opneemt.
Heldere managementinformatie
• Wij ontzorgen u volledig, inclusief alle administratieve zaken, tegen vooraf bekende kosten. Uiteraard houden we u
op de hoogte van de ontwikkelingen.
Flexibiliteit
• Een SOM-contract geeft u de mogelijkheid om uw huurders een ruime keuze aan apparaten te bieden. Volledige
keuzevrijheid voor uw huurders dus, met maximale beheersing van de kosten.
Kortom, met SOM profiteert u van minder schakels en de huurder heeft rechtstreeks contact met ons.
Met als resultaat: een snelle service en hoge klanttevredenheid.

4

Hogere klanttevredenheid dankzij doelgroepbepaling
Door gebruik te maken van consumentendata kunnen wij beter voldoen aan de behoeftes van de gebruiker (lees:
huurder). Door de gebruikers in bepaalde, gedetailleerde profielen te plaatsen en te analyseren, kan er inzicht verkregen
worden in de gedragingen en bewegingen van de verschillende gebruikers. M.a.w. de juiste apparatuur voor de juiste
doelgroep, waarbij assortiment écht is afgestemd op de doelgroep.

Profilering 7,5 mln. NL huishoudens

KLAAR VOOR DE TOEKOMST
Onze visie op energieverbruik
Energieverbruik: letterlijk en figuurlijk een hot item. Nederlandse huishoudens hebben veel apparaten, waarvan sommige
24 uur per dag energie verbruiken. Denk maar aan de koelkast en de vriezer. Dit tikt behoorlijk aan: huishoudelijke
apparatuur zorgt voor ongeveer de helft van het stroomverbruik van een gemiddeld huishouden. Veel mensen doen een
apparaat pas weg als dit kapot is. Maar soms is het veel beter om elektrische apparatuur eerder te vervangen door een
veel zuiniger exemplaar. Dit is direct merkbaar in de portemonnee.
Minder verbruik dankzij zuinige apparaten
De Duurzame Keuken
Bij ATAG Benelux denken we goed na over het verbruik van onze apparatuur: die is
ontwikkeld met respect voor onze planeet én met aandacht voor de gebruiker, die zo efficiënt kan omgaan met
natuurlijke energiebronnen. Of het nu gaat om het energieverbruik van de apparaten, de houdbaarheid van voedsel of
het waterverbruik van de vaatwasser: we denken mee zonder concessies te doen aan culinaire prestaties.
De Rendabele Keuken
Uiteraard moeten onze producten ook rendabel zijn. Daarom zorgen we – naast een efficiënt energieverbruik – voor een
vriendelijke prijs. Uiteraard zonder afbreuk te doen aan de vertrouwde kwaliteit en ons onderscheidende design. Waar
u normaal gesproken compromissen zou moeten sluiten, garanderen onze apparaten een lange levensduur tegen een
aantrekkelijke investering.
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Besparing in de praktijk
•
•
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•
•
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Onze koelkasten met een A++ energielabel besparen tot wel 65% ten opzichte van een 15 jaar oude koelkast.
Vervanging levert een besparing op van circa € 50 per jaar.
Onze nieuwe vaatwassers met A+++ energielabel besparen tot wel 45% ten opzichte van een 15 jaar oude
vaatwasser. Hier levert vervanging een jaarlijkse besparing op van ongeveer € 35.
Onze gas- en inductiekookplaten met A+ branders of A+ inductiezones zijn effectiever en efficiënter: bij het
koken gaat er minder warmte verloren in vergelijking tot reguliere branders of kookzones. Onze kookplaten
zijn sneller en dus energiezuiniger; tot 15% energiebesparing op gas en een rendement van ruim 90% op
inductie.
Onze nieuwste ovens met magnetronfunctie en solomagnetrons zijn voorzien van invertertechniek. Hierdoor
worden gerechten gelijkmatiger verwarmd, waarvoor aanzienlijk minder energie nodig is.
Onze energiezuinige afzuigkappen houden rekening met de luchtkwaliteit in de keuken en dus met de
gezondheid van de gebruikers.

Gezond binnenklimaat dankzij slimme afzuigsystemen
Een goede afzuiging is onmisbaar om de luchtkwaliteit in huis op peil te houden. Simpelweg zorgt een goede afzuiging
ervoor dat de keuken niet nog uren naar de gekookte maaltijd ruikt en dat verbrandingsgassen en vocht goed worden
afgevoerd. Volgens onderzoeksinstituut TNO is sprake van een goede afzuiging als deze minimaal 300 m3 per uur afzuigt
en daarmee circa 95% van de vervuilde lucht opvangt.
Het gevaar van fijnstof
Uit onderzoek van TNO blijkt dat goede afzuiging ook van belang is voor de gezondheid. Tijdens het braden van vlees
en het wokken van groente kunnen minuscule deeltjes vrijkomen, die bekend staan als fijnstof. Deze deeltjes kunnen
schadelijk zijn voor de gezondheid. Standaard recirculatiekappen op basis van een koolstoffilter vangen deze fijnstof
nauwelijks af.
Onze oplossing
Voor een goede luchtkwaliteit is het meest optimale scenario dat een afzuigkap onderdeel is van een centraal
ventilatiesysteem.
ATAG Benelux heeft hiervoor een gepatenteerd systeem genaamd DuoLogic ventilatietechniek met fijnstoffilter.
Dit is een gepatenteerd systeem dat centrale mechanische ventilatie (CMV) combineert met een recirculatiesysteem.
De gerecirculeerde lucht komt na zuivering terug in de keuken. Dit bespaart energie, terwijl vocht en
verbrandingsgassen deels naar buiten worden afgevoerd. Ook voor bestaande afzuigkappen op basis van recirculatie
hebben we een oplossing: een duurzaam fijnstoffilter.

ATAG Benelux en de energietransitie
Gasloos koken met ATAG
In 1959 vond de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in het Groningse Slochteren één van de grootste
aardgasvelden ter wereld (ca. 900 km² met naar schatting een totale oorspronkelijke winbare gasvoorraad van
2.800 miljard m³). Door deze grote ontdekking werd het gebruik van steenkool en stadsgas in de jaren ’60
geheel verdrongen. Voor onze merken een doorbraak om de toenmalige productie van 2-vlamsgaskomforen en
4-vlamsgasfornuizen om te zetten naar de productie van gasfornuizen op aardgas. Eind jaren ‘60 introduceerden wij de
eerste inbouwgaskookplaten in Nederland en België. Hiermee waren wij de pionier op het gebied van inbouwapparatuur.
Zo’n tien jaar later kwamen de eerste keramische kookplaten op de markt. Begin jaren ‘90 introduceerden wij als eerste
de inductiekookplaat, met een hoger rendement en dus hogere kooksnelheid: hét alternatief voor koken op gas.
Inductie voor bestaande woningen
In 2050 moeten alle huizen in Nederland van het gas af zijn.
Zeker voor bestaande woningen is dat een flinke uitdaging, want niet in alle huizen kan inductie worden aangesloten
i.v.m. de gebruikte hoofdzekering in de meterkast. Tegenwoordig is een 3x 25A (17,25kW) aansluiting standaard. Echter,
in Nederland zijn ongeveer 5 miljoen huizen voorzien van een enkelfase meterkast en een kleine aansluiting van
1x 25A (5,75kW) of 1x 35A (8,05kW). In geval van een 1x 25A hoofdzekering kan uitsluitend een 1-fase inductiekookplaat
worden aangesloten. De aansluitwaarde van zo’n kookplaat bedraagt maximaal 3,7kW. Op een 1x 35A hoofdzekering
kan een 2-fasen kookplaat worden aangesloten met een aansluitwaarde van maximaal 7,4kW. Voor kookplaten met een
aansluitwaarde tussen de 7,4 en 11,1kW dient de meterkast te worden aangepast naar 3 fasen krachtsroom, hetgeen
een relatief dure aangelegenheid is. Een enkelfase hoofdzekering is te verzwaren naar 40A (9,2kW). ATAG Benelux heeft
in haar assortiment 1-fase inductiekookplaten beschikbaar om het voor u makkelijk te maken.
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