
Op weg naar 
een schonere 
toekomst.



TOSHIBA vindt haar oorsprong in 1875 met twee grote uitvinders. Hisashige Tanaka, 
de Thomas Edison van Azië, beroemd om zijn innovaties. Het welkomstbord van 
zijn bedrijf Tanaka Engineering Works “het leven verbeteren met dingen die men-
sen nodig hebben” geeft uitdrukking aan zijn commitment om de kwaliteit van ons 
leven te verbeteren. Ichisuke Fujioka was de Japanse vader van de elektronica. Hij 
ontwikkelde de eerste Japanse gloeilampen en pionierde in de ontwikkeling van de 
Japanse elektronica-industrie.

Vandaag, meer dan 130 jaar later, levert de TOSHIBA Groep een brede range pro-
ducten en diensten die voldoen aan de hoogste kwaliteit en zijn gebaseerd op de 
beste technologische innovaties. Een succesvolle organisatie met een omzet in 2015 
van ca. 7 miljard JPY, meer dan 200.000 medewerkers en wereldwijd bijna 600 be-
drijven.

Toshiba fabriek,Thailand

COMMITMENT VAN DE TOSHIBA GROEP De TOSHIBA Groep is vastbesloten haar bijdrage te leveren aan de continue 
verbetering van kwaliteit van leven in onze wereldgemeenschap en voor alle mensen.

COMMITMENT AAN DE TOEKOMST We streven naar de ontwikkeling van producten en diensten die ons leven verbeteren 
en leiden naar een welvarende en gezonde samenleving door continue innovatie op het gebied van elektronica en energie. 
We zijn steeds op zoek naar nieuwe oplossingen die onze samenleving ondersteunen en het milieu ontzien.

COMMITMENT AAN MENSEN We streven er naar om aan behoeften van alle mensen te voldoen, in het bijzonder onze 
klanten, aandeelhouders en medewerkers, door onze vooruitstrevende bedrijfsvoering te combineren met verantwoord en 
responsief zaken doen. Als een goede wereldburger nemen we actief onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Committed to people, 
committed to the future. 
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HIGHLIGHTS TOSHIBA AIRCONDITIONERS

INNOVATIEF EN AMBITIEUS
TOSHIBA produceerde haar eerste airconditioner in de jaren 50 en heeft vanaf dat moment het 
airconditioning product steeds verder verbeterd. TOSHIBA introduceerde als innovator vervol-
gens de rotary compressor en de elektronische besturing. In de jaren 80 was TOSHIBA de eer-
ste die het inverter gestuurde systeem en de twin-rotary compressor op de markt bracht. In 
1999 leidde TOSHIBA de airconditioning industrie met de introductie van haar R410A en R407C 
ozonvrien delijke productrange. Door de volhardende motivatie om haar producten en systemen 
steeds weer te verbeteren heeft TOSHIBA elk jaar sinds 1994 prestigieuze prijzen ontvangen voor 
haar prestaties in deze industrie.

ZEER BREED AANBOD AIRCONDITIONERS VOOR PARTICULIER EN ZAKELIJK GEBRUIK
Met een productie van vele miljoenen stuks per jaar is TOSHIBA wereldwijd één van de meest 
toonaangevende producenten van airconditioners. Met een zeer uitgebreid en compleet portfolio 
biedt TOSHIBA voor elke denkbare situatie een passende oplossing voor klimaatbeheersing in 
woningen, bedrijven, zorginstellingen, horeca, scholen en (semi-)overheidsgebouwen.

ENERGIEZUINIG, STIL EN EEN KENMERKENDE VORMGEVING
TOSHIBA airconditioners zijn door toepassing van vooruitstrevende elektronische technologieën 
en het gebruik van hoogwaardige duurzame materialen zeer energiezuinig en weinig milieubelas-
tend. Mede door een geluidsarme werking en de elegante vormgeving passen TOSHIBA aircon-
ditioners onopvallend in elk interieur, van woonkamer tot museumzaal.

1930 Eerste hermetisch gesloten compressor voor koelkasten.2000 Produceert als eerste een helical compressor en introduceert de 
revolutionaire DC Hybride invertertechniek.

1935 Eerste “Shibaura kamerkoeler”.2001 Introductie van het nieuwe Modulair Multisysteem; een 
nieuwe VRF technologie.

1943 Fabriek in Fuji geopend.2003 Introductie van de superieure Digital Inverter.

1953 Eerste 1 PK raamairconditioner RAC-151 voor huishoudelijk 
gebruik en 1e zuigercompressoren voor airconditioners.

1961 Produceert als eerste een split-airconditioner.

2006 Introductie Mini-SMMS.

1967 Produceert Japans eerste roterende compressor voor airconditioners. 

2007 Lancering nieuwe Daiseikai, EER tot 5.10 en COP tot 5.08.

1968 Produceert als eerste een “verrijdbare” airconditioner. 

2009 Introductie nieuwe generatie Digital en Super Digital Inverter 
buitendelen met zeer hoge deellastrendementen.

1978 Produceert als eerste een airconditioner met een microcomputer. 

2010 Introductie Estía Lucht-Water Warmtepompsysteem. Het energiezuinige 
alles-in-een-systeem voor verwarming, koelen en warmwatervoorziening. 

1980 Produceert als eerste een inverter airconditioner.

2011 Introductie RAV-SP serie, verwarming tot -20°C.

1981 Eerste modulerende vermogensregeling compressoren.

2012 Introductie van de nieuwe SMMS-i VRF-buitendelen, de volgende  
generatie energiezuinig VRF-systeem.

1988 Produceert scroll compressoren.
2013 Introductie SHRM-i, de volgende generatie energiezuinig VRF-systeem  
in 3-pijps uitvoering. 

2014 Lancering nieuwe Daiseikai, SEER tot 9,10, SCOP tot 5,20, gestroomlijnd 
design.

2015 Introductie Estía Powerfull, uitbreiding RAV serie, nieuwe Mini VRF

2016 Introductie SMMS-e, de nieuwe generatie energiezuinige  
VRF buitendelen met een vermogensrange van 8-22 PK.

2016 Introductie koudemiddel R32 in Europa. TOSHIBA start met R32 in 
het nieuwe, energiezuinige wandmodel MIRAI.

1993 Produceert energiebesparende digitale twin roterende airconditioners.

1997 Introductie eerste luchtreinigende Daiseikai airconditioner. 

1999 Levert als eerste alle airconditioningproducten met 
milieuvriendelijke koudemiddelen.

1999 Start joint venture TOSHIBA Carrier Corporation.

Wereldwijd één van de meest toonaangevende  
producenten van airconditioners en warmtepompen
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“Puur comfort en zorg voor het milieu”. 
Dat is ook de filosofie achter de aircondi-
tioningoplossingen van TOSHIBA. Onze 
ambitie is het binnenklimaat net zo fris en 
zuiver te krijgen als het meest afgelegen 
en onbedorven stukje natuur op aarde en 
tegelijkertijd maximaal comfort te bieden 
zonder afbreuk te doen aan de zorg voor 
onze natuurlijke energiebronnen en het 
milieu.

Voor TOSHIBA betekent klimaatbeheer-
sing niet slechts het creëren van een com-
fortabel binnenklimaat, maar ook zorgen 
voor verbeterde leef- en werkomstandig-

heden en milieubewust ontwerpen, ont-
wikkelen en produceren, zodat er ook een 
toekomst is voor de volgende generaties. 
 
TOSHIBA producten worden dan ook zo-
danig ontworpen dat een eventuele im-
pact op de omgeving en het milieu mini-
maal is. Deze filosofie betreft de gebruikte 
materialen, maar – belangrijker nog – het 
energieverbruik van de TOSHIBA produc-
ten. Welke methode ook gebruikt is om 
de prestaties te meten, TOSHIBA is altijd 
in staat om aan alle gestelde eisen te vol-
doen.

Het groeiend internationaal milieubesef heeft ervoor gezorgd dat milieueffecten 
belangrijke selectiecriteria zijn geworden bij de keuze voor elektrische apparatuur. 
TOSHIBA heeft reeds vóór het “Kyoto-protocol” de milieubelangen in haar beleid 
opgenomen, omdat milieu en toekomst onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 
Zodoende werden veelomvattende maatregelen genomen die de ongewenste ef-
fecten op het milieu minimaliseren.  In aanvulling op bestaande wet- en regelgeving 
heeft de TOSHIBA groep haar milieuvisie 2050 geformuleerd. Een visie op een we-
reld in 2050 waarin mensen in volledige harmonie met onze planeet een rijker leven 
leiden. Een visie die voortkomt uit onze missie om de negatieve invloed op het milieu 
tot een minimum te beperken en de bewustwording hieromtrent te vergroten.

Ontworpen voor 
de toekomst!

SYSTEEM BINNENDEEL BUITENDEEL SEER SCOP ENERGIELABEL

Daiseikai RAS-10G2KVP RAS-10GAVP 9,10 5,20 A+++ A+++

Multi-split 2:1 2 x RAS-B13N3KV2 RAS-2M18S3AV 6,76 4,36 A++ A+

Multi-split 5:1 5 x RAS-B13N3KV2 RAS5M34S3AV 6,11 4,06 A++ A+

Super Digital Inverter RAV-SM564UTP RAV-SP564ATP 6,17 4,58 A++ A+
 RAV-SM1104UTP RAV-SP1104ATP 5,87 4,28 A+ A+
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De uitstoot van CO2 draagt in belangrijke mate bij aan klimaat-
verandering. CO2 komt o.a. vrij bij de verbranding van brand-
stoffen als aardolie, kolen en aardgas en wordt dus voor een 
groot deel veroorzaakt door menselijk handelen. Na veel en 
lang onderzoek zijn vrijwel 
alle wetenschappers het daar 
wel over eens.

De regeringsleiders van de 
EU-lidstaten hebben dan 
ook verschillende afspraken 
gemaakt om de CO2-uitstoot 
tot 2050 steeds verder te ver-
lagen. Hiertoe zijn verschil-
lende initiatieven genomen, 
waaronder de 20-20-20 doelstelling, een klimaat- en energie-
pakket met regelgeving die ervoor moet zorgen dat de 20-20-20 
doelstellingen gehaald worden. 

Deze doelstellingen zijn:
• 20% minder uitstoot van CO2 dan in 1990;
• 20% van de energie afkomstig uit duurzame energiebronnen;
• 20% verhoogde energie-efficiëntie.

ECODESIGN
Ecologisch ontwerp (Ecodesign) is een aanpak waarbij fabri-
kanten worden aangemoedigd om, bij het ontwerpen van een 
product, rekening te houden met de milieu-impact van het pro-
duct tijdens de hele levenscyclus. In de Europese Unie biedt 
de Richtlijn inzake Ecologisch ontwerp 2009/125/EC een ka-
der voor het bepalen van verplichte energie-efficiëntievereisten 
voor alle energiegerelateerde producten (ERPs), met inbegrip 
van warmtepompen tot 400 kW. Een aantal ERP verordeningen 
zijn inmiddels al van kracht en een aantal zijn in voorbereiding.

EPBD
Verplichte EPBD-keuring airconditioningsystemen per 1 de-
cember 2013. Gebouwbeheerders zijn vanaf genoemde datum 
verplicht hun airconditioningsystemen met een totaal opgesteld 
koelvermogen van meer dan 12 kW eens in de 5 jaar te laten 

keuren. De keuring betreft zowel de opwekking als distributie 
en het afgiftesysteem. Dit zorgt voor energiebesparing, minder 
CO2-uitstoot en een optimaal werk-en verblijfsklimaat. De eer-
ste installaties - tot 45 kW met een bouwjaar van 10 jaar of 

ouder - moesten uiterlijk al op 31 
december 2014 gekeurd zijn. 

F-GASSEN VERORDENING
Per 1 januari 2015 is de nieuwe 
F-gassenverordening van kracht 
geworden. De kern van de nieu-
we F-gassenverordening is een 
geleidelijke afbouw van het op de 
markt brengen van HFK’s  met een 
GWP>750 volgens een zogenaamd 

“terugfaseringsschema”. In dit schema wordt het op de markt 
brengen van HFK’s teruggebracht van 100% in 2015 naar 21% 
in 2030. 

Voor (split) airconditioners (< 3 kg koudemiddel inhoud) bete-
kent dit dat er vanaf 2025 geen nieuwe airconditionersystemen 
met R410A (GWP > 750) verkocht mogen worden. Deze “ban” 
geldt gelukkig en logischerwijs niet voor de dan bestaande en 
reeds opgestelde systemen. Veel fabrikanten, waaronder ook 
TOSHIBA, zullen daarom de overstap maken naar onder ande-
re R32 als koudemiddel, beginnend bij de kleinere residentiële 
systemen.

Daarnaast zal de lekcontrolefrequentie, op basis van CO2 equi-
valenten en afhankelijk van het toegepaste koudemiddel, gevol-
gen hebben voor veel bestaande installaties.

VERBOD OP R22 
Per 1 januari 2015 is het bijvullen van HCFK’s verboden. Daar-
bij gaat het onder andere om het veelgebruikte koudemiddel 
R22, inclusief de mengsels waarin R22 is toegepast, waaronder 
R401, R402, R403, R408 en R409. Deze koudemiddelen mogen 
vanaf 2015 niet langer worden bijgevuld in koel- en klimaatin-
stallaties of warmtepompen. Dit kan mogelijk gevolgen hebben 
voor uw installatie(s).

De Europese Unie (EU) profileert zich op het wereldtoneel als een voorloper in de aanpak van klimaatverandering. Zowel 
op Europees als mondiaal niveau spant de EU zich in om klimaatverandering tegen te gaan. Zo toont de EU leiderschap in 
internationale klimaattoppen, waardoor onder meer verschillende afspraken gemaakt zijn om de gemiddelde, wereldwijde 
temperatuurstijging te beperken tot 2°C vergeleken met het niveau van vóór de opkomst van de industrie. Aangezien de 
gemiddelde temperatuur inmiddels al 0,8°C is gestegen, betekent dit dat de temperatuur nog maximaal 1,2°C mag stijgen. 

KLIMAATVERANDERING EN RELEVANTE WETGEVING

De Europese Unie 
profileert zich als een 
voorloper in de aanpak 
van klimaat verandering.
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Met een veel lagere GWP (Global Warming 
Potential)-waarde en wat betere energeti-
sche eigenschappen is het weliswaar licht 
ontvlambare (Klasse A2L) R32 het meest 
voor de hand liggende alternatief voor 
R410A in kleinere comfortsystemen. Twee 
keer milieuvoordeel dus met R32, naast 
een lagere GWP is er voor gelijke prestaties 
ook nog eens minder koudemiddel nodig.  

Werkdrukken zijn nagenoeg gelijk gebleven 
zodat de veranderingen van de benodigde 
gereedschappen en werkmethode voor 
montage en onderhoud van een systeem 
met R32 zeer beperkt kunnen blijven.

R32 GEVAARLIJK?
R32 is net als R410A niet giftig en heeft 
een ODP (Ozon Deplation Potential) van 0. 
Met een GWP van 675 blijft R32 onder de 

grens van 750 die in de F-gassen verorde-
ning in het jaar 2025 gesteld wordt aan de 
invoer van systemen met een koudemiddel 
inhoud <3 kg. 

R32 is licht ontvlambaar met klasse A2L 
(ANSI/ASHRAE 34-2010 en ISO 817-2014). 
Deze klasse zal pas medio 2016 worden 
opgenomen in de Europese EN 378. Voor 
die tijd zal R32 als een klasse A2 behan-
deld moeten worden maar ook dat is, zeker 
voor toepassing van de kleinere residentie-
le systemen nauwelijks een belemmering. 
In Azië is R32 al langer geaccepteerd, al-
leen al in Japan zijn reeds meer dan 5 mil-
joen R32 systemen geïnstalleerd.  

In TOSHIBA’s R32 MIRAI wordt bovendien 
niets aan het toeval overgelaten door het 
gebruik van borstelloze motoren, Power 
Relais en brandwerende elektronica be-
huizing. Ontwerp volgens de Internationale 
veiligheidsnorm IEC 60335-2-40.

Uitgebreide informatie? Download het R32 
factsheet van onze website. 

Als gevolg van het nieuwe Europese F-gassenbeleid introduceert TOSHIBA in 2016 
de nieuwe residentiële High-Wall single-splitlijn MIRAI met R32 (CH2F2) als koude-
middel.

R32 Koudemiddel.

MIRAI met R32 koudemiddel
Ontdek de nieuwe

Twee keer 
milieuvoordeel 
met R32
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SPECIALE TOEPASSINGEN Waarbij de bekende voordelen van het TOSHIBA product 
beschikbaar komen voor andere installatie onderdelen zoals luchtbehandelingskas-
ten, vloerverwarming e.a.  
• Hoge Energie-efficiëntie, onderscheidende deellastrendementen en dus hoge  

S(eizoens)COP’s.
• Een zeer hoge en gewaardeerde bedrijfszekerheid en betrouwbaarheid.
• Altijd Inverter geregelde TOSHIBA Twin-rotary compressor techniek met individuele 

besturing, lage aanloop stromen en een zeer groot regelbereik.

SAMEN WETEN WE MEER Het programma-aanbod biedt trainingen die geschikt zijn 
voor de beginnende TOSHIBA-installateur waarin ruim aandacht besteed wordt aan 
de basis van het gehele TOSHIBA assortiment. Voor de meer gevorderde installateur 
organiseren wij diverse ‘dieptetrainingen’ waarin we dieper ingaan op specifieke on-
derwerpen en producten. Uiteraard is in het gehele programma ook steeds aandacht 
voor nieuwe producten en de laatste ontwikkelingen. Voor meer informatie, aanmel-
den en het programma zie: intercool.nl/nl-nl/service-support/trainingen

Een gegarandeerd snelle levering begint met een betrouwbare voorraad die vol-
doende hoog gehouden wordt om onvermijdelijke onnauwkeurigheden in de ver-
koopvoorspelling te compenseren. Intercool is ook op dit gebied al jarenlang 
een succesvolle en betrouwbare partner gebleken. Door onze opgebouwde ken-
nis en ervaring en de jarenlange samen werking met onze transportpartner Van 
Domburg kan en mag u er steeds vanuit gaan dat normaliter vrijwel elk product  
binnen 24 uur geleverd kan worden.

Intercool Technics BV verzorgt al meer dan 40 jaar exclusief de distributieacti-
viteiten van TOSHIBA airconditioners in Nederland en is inmiddels een belang-
rijke en uiterst betrouwbare speler in onze markt. U kunt, mede door de nauwe 
samenwerking met onze Belgische collega’s van Intercool NV, op de support 
van 25 Intercool professionals vertrouwen voor al uw TOSHIBA airconditioning 
activiteiten in de Benelux. Niet alleen technisch maar ook commercieel en in alle 
fasen van uw ontwerp-, verkoop-, installatie- en nazorgtraject. 

Intercool 
Technics B.V.

OPLOSSINGEN VOOR EN DOOR TOSHIBA

JAARLIJKS UITGEBREID TOSHIBA PRODUCTTRAININGSPROGRAMMA

VANDAAG VOOR 15.00 UUR BESTELD, MORGEN IN HUIS

Van Domburg 
Transport te 

Ridderkerk, 2500 m2 
TOSHIBA voorraad.

 

7
AIRCONDITIONING & WARMTEPOMPEN



Reeds geruime tijd staan de termen ‘duur-
zaamheid’ en ‘maatschappelijk verant-
woord ondernemen’ (MVO) in het middel-
punt van de belangstelling. Hierbij staat 
het belang van het behalen van financieel 
rendement (profit), eerbied voor ons milieu 
(planet), de werknemers en de mensen in 
de lokale omgeving (people) centraal.

Intercool is serieus met het nemen van 
haar maatschappelijke verantwoordelijk-
heid en dat vindt u steeds stringenter te-
rug in alle keuzes die wij maken. Een greep 
hieruit:

ONZE MEDEWERKERS
De medewerkers van Intercool bepalen in 
grote mate of wij invulling kunnen geven 
aan onze missie en of onze doelstellingen 
gerealiseerd kunnen worden. Duidelijk-
heid, inspraak, zorgvuldigheid, respect 
en persoonlijke ontwikkeling zijn essenti-
eel voor de motivatie en tevredenheid van 
onze medewerkers. 
• Niet alleen de visie – en de plannen 

maar ook de resultaten van de organi-
satie worden duidelijk gemaakt aan alle 
medewerkers via een jaarlijkse strategie/
resultaat vergadering.

• Inspraak, de persoonlijke bijdrage en 
opleidingsbehoefte komen aan de orde 
in verbetervoorstellen, overlegstructuren 

en één of meer persoonlijke gesprekken 
per jaar.

• Functies en processen zijn duidelijk en 
vastgelegd conform ISO 9001:2008

• Arbeidsvoorwaardelijk sluit Intercool aan 
bij wat er in onze markt gebruikelijk is 
waarbij zoveel mogelijk de CAO groot-
handel gevolgd wordt.

ONZE KLANTEN
Een van de primaire behoeften van onze 
klanten is natuurlijk het tijdig en verant-
woord leveren van een veilige, duurzame, 
energiezuinige, (kosten)efficiënte en pro-
bleemloze installatie die doet waarvoor die 
ontworpen is. Dat klinkt eenvoudiger dan 
het in werkelijkheid is. Een installatie begint 
bij het ontwerp en eindigt pas na de tech-
nische levensduur. De Intercool organisa-
tie is zodanig ingericht en uitgerust dat we 
in alle fasen van het ontwerp-, verkoop-, 
installatie-, nazorg-, en servicetraject onze 
klanten adequaat kunnen ondersteunen 
als het gaat om informatie, kennis, advies, 
leveringen van product en onderdelen en 
de bijbehorende dienstverlening.
Intercool staat voor langdurige en tevre-
den relaties. De tevredenheid van onze 
kanten komt niet alleen tot uiting door de 
veelal langjarige relaties met afnemers 
maar wordt daarnaast ook regelmatig door  
Intercool gemeten. 

Sinds 2013 is Intercool gecertificeerd. Jaarlijks worden wij extern getoetst op het 
nemen van onze verantwoordelijkheid langs de lijnen van ISO 26000 (De MVO wij-
zer) voor de effecten van onze bedrijfsvoering op de omgeving. Met winstgevend-
heid als uitgangspunt steeds rekening houdend met de belangen van onze stake-
holders. 

Maatschappelijke 
verantwoordelijkheid.
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INTERCOOL’S GEDRAGSCODE
Respectvol met elkaar omgaan vinden we belangrijk. Hierbij zijn 
betrouwbaarheid, openheid en eerlijkheid van essentieel be-
lang. Intercool heeft dan ook inmiddels een eigen gedragscode 
ontwikkeld waaraan al onze medewerkers gehouden worden. 
We willen hiermede ook het vertrouwen geven aan onze relaties 
dat Intercool zich bewust is van de do’s en don’ts in het res-
pectvol zakendoen.

ONZE SOCIALE BETROKKENHEID
Intercool toont haar sociale betrokkenheid onder andere door 
de ondersteuning van uiteenlopende goede doelen. Naast een 
structureel ambassadeurschap voor OXFAM Novib steunen wij, 
wat meer ad-hoc, graag en regelmatig initiatieven van mede-
werkers, klanten en anderen: (sponsor) initiatieven voor Alpe 
d’Huzes, Stichting MS fonds, 
War Child, Kinder Hospice, 
Kind en Ziekenhuis, Tour du 
ALS maar ook dichter bij huis 
zoals de lokale Voetbalclub 
WCR.  

KEUZE VAN  
TOELEVERANCIERS
TOSHIBA en de Toshiba-Car-
rier Corporation, als verreweg 
de grootste en belangrijkste 
toeleverancier van Intercool, 
zijn zich ook al decennia lang 
bewust van de steeds gro-
ter wordende noodzaak om 
respectvol om te gaan met 
milieu, omgeving en stakeholders en hebben al zeer uitgebrei-
de programma’s voor Corporate Social Resposibility (CSR) en 
Environment geïmplementeerd (zie www.toshiba-aircon.jp). Met 
veel van onze andere leveranciers doen we ook al, net als met 
TOSHIBA en onze klanten, jarenlang zaken, soms al decennia 
lang. Naast stabiliteit, betrouwbaarheid en kwaliteit wordt ook 
het MVO-denken van onze andere leveranciers een steeds be-
langrijker selectie- en toetsingscriterium. Met een aantal van 
onze belangrijkste leveranciers zijn we inmiddels in gesprek 
over MVO.

ONZE GEBOUWGEBONDEN INSTALLATIES
• Energiezuinig TOSHIBA 3-pijps systeem voor koeling en 

verwarming: gekoppeld aan WTW, vloerverwarming en een 
zonneboiler voor de tapwaterbereiding.

• 160 m2 PV-panelen voor elektriciteit opwekking met een 
capaciteit van 24.000Wp.

• Een windmolen voor elektriciteitsopwekking.
• Hoogfrequente, energiezuinige, tl armaturen.
• Led verlichting in openbare ruimten met aanwezigheids-

detectie.

Wij hebben geen gasaansluiting en de nog extra benodigde 
elektriciteit kopen wij groen in bij Engie (voormalig Electrabel). 

AUTOPARK
Uit onze jaarlijkse CO2-barometer komt duidelijk naar voren dat 
de meeste CO2 reductie te halen is/was uit ons autopark. In 
drie jaar tijd hebben wij de CO2 belasting van ons autopark van 
gemiddeld 108 CO2 gr/km/auto teruggebracht naar 85 CO2 gr/

km/auto. Inmiddels hebben wij 
ook 3 Plug-in Hybride auto’s en 
een oplaadpaal voor personeel 
en klanten.

DOCUMENTATIEBELEID EN 
DIGITALISERING
Al onze documentatie is elek-
tronisch beschikbaar via onze 
website. We hebben niet alleen 
het aantal gedrukte folders de 
afgelopen jaren fors terugge-
drongen maar tevens is al ons 
drukwerk CO2 neutraal gedrukt 
op FSC-papier. Onze interne 
papierstroom is sterk terugge-
drongen door het scannen van 

producten en de koppeling van onze systemen met die van de 
logistieke partner, digitalisering van onze interne documenten-
stroom, aan onze klanten beschikbaar stellen van digitale fac-
turatie en digitalisering van inkoopfacturen.

AFVALSTROOM SCHEIDING
In nauwe samenwerking met Van Gansewinkel bekijken we pe-
riodiek of en hoe we onze afvalstromen verder kunnen scheiden 
en optimaliseren. 

INRICHTING 
De keuze voor VEPA meubelen, Herman Miller Cradle to Cradle 
bureaustoelen en Van Houtum hygiëne papier zijn klinkende 
voorbeelden van maatschappelijk verantwoorde keuzes. 

Intercool heeft 
definitief het pad 
gekozen van de 
voortdurende 
verbeteringen op 
alle gebied.
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