STEK-gecertificeerde ondernemingen:
voorop in prestatie, kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid
Met STEK-certificaat profileert u uw onderneming bij uw klanten
STEK-merk en logo: u onderscheidt zich met het STEK-logo: een vertrouwd, bekend en gewaardeerd merk in
de markt.
Hoge kwaliteit: u toont uw hoge kwaliteitsniveau aan; kwaliteitsbeleid is geborgd in uw onderneming.
Modulair: u maakt uw expertises zichtbaar voor uw opdrachtgevers.
Duurzaam merk: u werkt aantoonbaar milieubewust en zorgvuldig; emissiepreventie staat voorop en is
volledig geïntegreerd in uw bedrijfsvoering. Opdrachtgevers selecteren steeds vaker op duurzaamheid.
Veiligheid: veiligheid van personeel en klanten staan centraal; zowel in beleid als in werkvoorschriften.
Transparantie: u heeft transparante werkprocessen en administratie.
Professioneel: u werkt efficiënt, uw klanttevredenheid is daardoor hoog en uw kosten laag.

STEK-certificering: modulaire opzet
Het STEK-certificaat staat voor:
kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid in de koelsector.
Waarom modulair?
• U kunt de certificering specifiek op uw onderneming en
uw opdrachtgevers afstemmen;
• U kunt zich onderscheiden op specifieke toepassingen;
• U kunt flexibel inspringen op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld nieuwe koudemiddelen.
U maakt uw expertises dus zichtbaar voor opdrachtgevers.

Voorbereid op de toekomst
STEK ontwikkelt ook modules voor natuurlijke koudemiddelen,
warmtepompen en HFO’s. Zo kan uw onderneming zich
toekomstgericht ontwikkelen.
F-gassen worden nu nog veel toegepast. Dit zal in de nabije toekomst
echter veranderen (zie tabel).

Ondersteuning
Met de ondersteuning via STEK kunt u tijd en kosten besparen:
• STEK biedt actuele informatie en hulpmiddelen via de website (zoals voorbeelddocumenten).
• Via de e-learning modules van YourSTEK kunnen medewerkers hun kennis actueel houden en
verder ontwikkelen.

Meer info: www.stek.nl

Voordelen voor uw klant
STEK-gecertificeerde ondernemingen zorgen ervoor dat eigenaren of beheerders van koelinstallaties
maximaal rendement halen uit hun installatie én voldoen aan de eisen vanuit de Nederlandse en Europese
regelgeving.
✓ STEK is een bekend en vertrouwd merk, een STEK-gecertificeerde onderneming staat voor kwaliteit en
duurzaamheid.
✓ Minder storingen en kosten door preventieve maatregelen.
✓ Kwalitatief goed geïnstalleerde en onderhouden installaties hebben een langere levensduur en een lager
energieverbruik.
✓ Een veilige omgeving en een prettig klimaat waarin medewerkers beter presteren
✓ Een betere waarborging van de gekoelde keten.
STEK-gecertificeerde ondernemingen worden door onafhankelijke keuringsinstanties periodiek getoetst op
hun werkwijze en de resultaten hiervan.

Voor wie

Voor welke werkzaamheden

• Voor alle koeltechnische ondernemingen
• Voor bedrijven die klimaatapparatuur (airconditioning)
leveren en installeren
• Voor bedrijven die warmtepompen leveren.
• Voor service- en adviesbedrijven op het gebied van
koude en luchtbehandeling

•
•
•
•
•

Installatie
Onderhoud of service
Lekkagecontrole (lekzoeken)
Terugwinning
Advies / verkoop

Meer informatie of aanmelden?
Wilt u zich aanmelden voor STEK-certificering of eerst meer informatie? Kijk op www.stek.nl.
Hier zijn ook alle STEK-gecertificeerde bedrijven vindbaar.

Wat doet STEK
•
•

•

STEK is een non-profit organisatie die zich al ruim 20 jaar inzet om koudemiddelemissies terug te dringen en
kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid bij haar deelnemers bevordert.
STEK staat voor Stichting Emissiepreventie Koudetechniek. Wij zorgen voor STEK-certificering, zijn exameninstelling
voor F-gassen- en EPBD-examens en vormen een kenniscentrum voor de koude sector.
We adviseren RvO / het ministerie van Infrastructuur en Milieu over diplomering van monteurs.

www.stek.nl

