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GOUD VOOR E-MAX EN VASCO
Aluminiumradiatoren winnen designwedstrijd ET Expo

Na de olympische medailles in Londen halen de Belgen nu ook het eremetaal binnen in Miami, in de Verenigde
Staten. Dit keer zijn het de radiatorenfabrikant VASCO en zusterbedrijf E-MAX die stevig uithalen. Op de
designwedstrijd van het congres ET ’12 wonnen hun aluminiumradiatoren de eerste prijs in de categorie
Renewable Energy.

De ET Expo, the International Aluminium Extrusion Technology Seminar & Exhibition, is een evenement dat elke
vier jaar plaatsvindt in de Verenigde Staten. Hét congres voor al wie van dichtbij of veraf met aluminium te maken
heeft. 1.300 professionals uit meer dan 50 landen. De vakbeurs was dit jaar aan zijn tiende editie toe: van 15 tot
en met 18 mei.
Aan de ET Expo is ook een designwedstrijd verbonden, voor studenten en vakmensen. En bij die laatste zijn het
VASCO en E-MAX, producent van aluminium profielen, die met de prijzen gaan lopen in de categorie Renewable
Energy. De vakjury looft de bedrijven uit het Limburgse Dilsen-Stokkem voor hun extreem zuinige radiatoren uit
aluminium. “De collectie – met daarin de modellen Alu-Zen, Bryce, Canyon en Zaros – is zo ontworpen dat er maar
een vijfde van de normale hoeveelheid water nodig is. En dat terwijl ze 15 procent meer warmte opleveren dan
traditionele radiatoren.” Aan de designwedstrijd namen 80 projecten deel, afkomstig uit 11 landen.

Over VASCO
VASCO is marktleider in badkamerradiatoren en topproducent van designradiatoren in Europa. Met spitsvondige
technologie en een doordachte eigentijdse – en tegelijk tijdloze – vormgeving, creëert VASCO innovatieve
radiatoren die naadloos passen in elk interieur. De continue zoektocht van het bedrijf naar alternatieve materialen,
vernieuwende designs en innovatieve productiemethodes, leverde VASCO al meerdere awards en internationale
prijzen op. VASCO is ISO 9001- en ISO 14001-gecertificeerd.
VASCO maakt deel uit van The Heating Company, dat een uitgebreid assortiment kwalitatief hoogstaande
verwarmingsproducten aanbiedt onder de merken VASCO, Brugman, Dura, Superia, Thermic en Thor. Het
hoofdkantoor is gevestigd in Dilsen, België.
Verder is VASCO een betrouwbare partner op het vlak van vloerverwarming en ventilatie.
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