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Dé specialist in:
Warmte- en koude afleverstations
Woningafleversets
Maatwerkoplossingen

Uw partner in comfort

Te s t & e xp e r ie n c e
c e n te r
Que-tech heeft een eigen test &

Over Que-tech
Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen zit in onze genen. Dat merk je aan

experience center. Hier geven wij
trainingen en instructies aan klanten en

onze manier van zakendoen, en betrokkenheid van de samenleving.

geïnteresseerden. Tevens biedt dit ons

En natuurlijk: slimme, efficiënte en energiezuinige oplossingen voor collectieve warmte- en

de mogelijkheid om scholing en

koudesystemen. Een goede installatie maakt het leven makkelijk(er). Het draagt bij aan een

cursussen te verzorgen voor diverse

optimaal woon- en werkcomfort en de gezondheid, welzijn én veiligheid van ons allemaal.

doelgroepen.

Que-tech is in 2019 opgericht en is een relatief jong bedrijf met medewerkers met jarenlange
ervaring in de Installatiebranche. Vanuit ons zusterbedrijf is de kennis van 35 jaar ervaring in

Que-tech is zeer maatschappelijk

de collectieve warmte- en koudesystemen meegenomen. Met deze kennis en de passie voor

betrokken en draagt actief bij om

techniek hebben we onze eigen producten ontwikkeld. Hoge kwaliteit en functionaliteit staan

studenten warm te maken voor een

hierbij in het middelpunt.
Test & Experience center Que-tech

Projecten

Comfort-Line

De projecten welke door Que-tech
gerealiseerd worden variëren van

Onze comfort-line bestaat uit 4 producten:

Stadsverwarming tot Geothermie.
Tevens zijn wij actief in het

Comfort-M (Mechanisch);

leveren van Skids voor
koudeinstallaties zoals o.a.

Comfort-E (Elektrisch);

stadskoeling.

Comfort-EV (Elektrisch met voorkeursregeling);
Comfort-EVCP (Elektrisch met voorkeursregeling,

Dé specialist

cv wisselaar en pomp).

Que-tech is dé specialist in het totaal

Voordelen
-

ontwerpen, bouwen, plaatsen en

Regelstation 4000kW

aansluiten van elke technische skid.

Minimale aanvoertemperatuur 63 ˚C om 60 ˚C

Onze talentvolle medewerkers staan

tapwater te maken;
-

Innovatieve verzegeling;

-

RVS leidingwerk (technische levensduur >30 jaar);

-

Beugel voor het rekenwerk van de warmtemeter op

bij ons centraal en dragen actief bij
aan ons succes. Que-tech gaat voorop
in innovatie en is altijd op zoek naar
de beste mogelijkheden en

de voorzijde van de isolatie box;
-

Innovatieve en slimme regelaar;

-

Communicatie op afstand is mogelijk!

oplossingen voor onze klanten.

Ontzorgen
Door de ervaren medewerkers van

Economy-Line

Que-tech zijn wij in staat om snel en
Regelstation 1500kW

actief in te spelen op de wensen van
de klant. Ons uitgangspunt is het

De Economy-line bestaat uit 10 standaard afleverstations

maximaal ontzorgen van de

waar met een kleine aanpassing een regelstation van

opdrachtgever. Wij realiseren en

gemaakt wordt.

begeleiden projecten van initiatie tot

De stationvermogens variëren tussen de 200kW – 3200kW.

oplevering

Deze stations zijn zeer compact ontworpen waardoor het
zelfs in de kleinste technische ruimtes past. Que-tech
maakt gebruik van innovatieve isolatie waardoor kabelgoten
grotendeels verleden tijd zijn, dit draagt tevens bij aan het

Afleverstation 1000kW

reduceren van de kosten.

Specialist in plaatsing op locatie

