STEK-gecertificeerde bedrijven:
voorop in kwaliteit en duurzaamheid
Als eigenaar of beheerder van een koelinstallatie wilt u maximaal rendement halen uit uw installatie. Daarbij moet u
voldoen aan diverse eisen vanuit de Nederlandse regelgeving.
Met een STEK-gecertificeerde onderneming weet u zeker dat u beide doelen behaalt!
STEK-gecertificeerde bedrijven lopen voorop in de installatiebranche. Zij voldoen aantoonbaar aan de hoge eisen die
aan het STEK-bedrijfscertificaat gesteld worden en worden hier periodiek op getoetst.
Het STEK-certificaat staat voor: kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid in de koelsector.

STEK-gecertificeerde bedrijven bieden meer:

Hogere kwaliteit: ze gaan verder dan de minimale wettelijke eisen.

Ze werken op duurzame wijze.

Gecertificeerd personeel.

Functionele en praktische procedures.

Monteurs, gereedschap en werkomgeving zijn gericht op veiligheid.

Correcte werkregistratie en helder advies bij afwijkingen.

Continue verbetering is geïntegreerd in het werk.

Ze hanteren een beproefd kwaliteitssysteem specifiek voor de koeltechniek.
STEK waarborgt deze eisen door periodiek te laten controleren.

Uw voordelen:
Een goed ontworpen, onderhouden en functionerende installatie zorgt voor:

Een prettig klimaat waarin medewerkers beter presteren.

Minder storingen.

Minder kosten door preventieve maatregelen.

Een optimale levensduur van uw installatie.

Veiligheid voor u en uw medewerkers.

Een STEK-gecertificeerd bedrijf biedt aantoonbaar de duurzaamheid en kwaliteit die u zoekt!
STEK borgt dit. STEK laat de kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid van de aangesloten ondernemers periodiek
controleren. Onafhankelijke keuringsinstanties toetsen de bedrijfsvoering en het werk in de praktijk. Op de homepage
van stek.nl kunt u altijd controleren of een bedrijf daadwerkelijk STEK-gecertificeerd is.

Meer informatie?
Kijk op www.stek.nl,
of neem contact op met uw STEK-installateur.

Wat doet STEK o.a.:
 We maken ons al 20 jaar hard voor vermindering van emissies. Via onafhankelijke keuringsinstanties toetsen we
ook periodiek of STEK-gecertificeerde bedrijven in bedrijfsvoering en praktijk blijven voldoen aan de eisen.
 We adviseren Agentschap NL / het ministerie van Infrastructuur en Milieu over diplomering van monteurs.
 Kijk voor meer info op www.stek.nl.

