Toon Stappers

“Als je in LED verlichting zit, dan is duurzaamheid core
business. Duurzamer dan LED verlichting wordt het niet gauw.
De levensduur van de lampen is lang en het energiegebruik
laag. Dus weinig afval en weinig CO2 uitstoot. En een
terugverdientijd van drie jaar is geen uitzondering.
Probleem is alleen: het lijkt zo simpel. Je koopt een LED lamp
en klaar. Maar ook hier wordt goedkoop vaak duurkoop. Een
goed advies kan teleurstellingen voorkomen. Als je over wilt
stappen op LED verlichting is het verstandig na te denken over
een totale aanpak. Waar wil je naar toe? Wil je alleen nieuwe
lampen, of wil je een kant en klare energiezuinige aanpak? Op
dat punt kunnen we helpen. ”
“Zelenko is comfort en energiebesparing door vergaande
automatisering. Daarbij ontzorgen we de klant. Onze klant is
koning, we leveren maatwerk. Het begint dus altijd met een
gesprek. Op basis van de wensen van de klant leveren we
passende oplossingen en als die er nog niet zijn, dan bedenken
we een oplossing. Daarbij werken we samen met een netwerk
van installateurs, die we opleiden en begeleiden. We richten
ons vooral op het MKB en Verenigingen van Eigenaren. Maar
we hebben ook ziekenhuizen als opdrachtgevers, de gemeente
Soest, zorginstellingen, theater ’t Spant in Bussum en Grand
hotel Karel 5 te Utrecht. ”

“LED verlichting heeft nog last van een
imagoprobleem. De eerste generatie
lampen was niet bepaald flexibel. Het
“koude” lichtbeeld en hoge aanschaf
kosten overheersten dat beeld. Maar
inmiddels kun je met LED echt alle
kanten op. Je kunt zelfs in sfeer
variëren, omdat je met lichtintensiteit
en kleur kunt spelen.
Onze LED activiteiten zijn ondergebracht bij partner YellowBee. Door die verbinding kunnen we werken
aan doorontwikkeling en snel reageren op groei.
“Energiebesparing is een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. Als bedrijf heb je daarin een
verantwoordelijkheid. Daarom hebben we ons aangesloten bij de Bedrijvenalliantie Energiezuinig Soest.
Soester bedrijven zorgen voor een mooi aanbod voor inwoners van Soest die aan de slag willen met
energiebesparing. Maar ook als individu voel ik die verantwoordelijkheid. Daarom ben ik al jaren lid van
Energie Actief Soest. Ik ben er trots op dat ik vanuit dit initiatief eraan heb kunnen bijdragen dat 160
huishoudens investeerden in zonnepanelen.”
Meer informatie: http://www.zelenko.nl/ en http://www.yellow-bee.nl/

