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Refstep Oy on Eckelmann Ag:n uusi edustaja Suomessa
KELLOKOSKI / WIESBADEN 18.6.2019: Refstep Oy ja Eckelmann AG ovat allekirjoittaneet
yhteistyösopimuksen maaliskuussa 2019. Refstep Oy toimii jatkossa E*LDS-tuotteiden
maahantuojana ja edustajana Suomessa sekä tarjoaa palveluita asiakkaille joilla on käytössään LDSohjausjärjestelmä kylmälaitteissa tai talotekniikassa.
“Olen työskennellyt Eckelmannin tuotteiden parissa jo yli 20 vuotta ja voin todeta, että E*LDSjärjestelmä on joustava, luotettava ja energiatehokas ohjausjärjestelmä kaupan kylmäjärjestelmien
hallintaan.” kertoo Jani Kääriäinen, yrittäjä ja sähköinsinööri Refstep Oy:stä. “Tästä syystä olen
innoissani uudesta mahdollisuudestamme kasvattaa Eckelmann Ag:n tuotteiden ja järjestelmien
tunnettuvuutta niiden virallisena edustajana Suomessa. Kylmäjärjestelmien käyttäjät ja toimittajat
hyötyvät meidän LDS-osaamisesta ja useiden vuosien kokemuksesta suunnittelussa, käyttöönotoissa,
järjestelmien optimoinnissa ja etävalvonnoissa.”
Uuden sopimuksen myötä Eckelmann jatkaa kansainvälistymistään. “Yhteistyössä Refstep Oy:n
kanssa saamme joukkoomme osaajia, joilla on vankka asiantuntemus elektronisista ja digitaalisista
ratkaisuistamme,” sanoo Myyntijohtaja Thomas Behr. “Kehitämme uusia innovatiivisia ratkaisuja ja
palveluita asiakkaiden saataville, Jani Kääriäinen ja hänen tiiminsä ovat valmiina tuottamaan nämä
palvelut suomeksi vahvalla asiantuntemuksella. Samalla kun kasvatamme markkinaosuuttamme
Pohjois-Euroopassa, haluamme myös tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua
tuotteillemme. Siksi edellytämmekin että edustajamme ovat alan asiantuntijoita ja kykeneviä
täyttämään asiakkaiden tarpeet kaikissa tilanteissa ja tehtävissä sekä tarjoamaan nopeat
varaosatoimitukset.”

Lisätietoa:
•

Refstep Oy:n kotisivu: www.refstep.fi

•

E*LDS: https://www.eckelmann.de/en/products-solutions/refrigeration/

•

Tekninen dokumentaatio: edp.eckelmann.de/edp/lds/start
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Refstep Oy
Refstep Oy on vuonna 2013 perustettu kaupan kylmäalan yritys joka on erikoistunut kylmä- ja
sähköasennuksiin, sähkö- ja automaatiosuunnitteluun sekä kylmälaitosten käyttöönottoihin ja
modernisointeihin. Yrityksen toimitilat sijaitsevat Tuusulan Kellokoskella ja toimialueena on koko
Suomi. Refstep Oy:n asiakkaita ovat kylmälaitetoimittajat, huoltoliikkeet sekä kauppaketjut.

Eckelmann AG
Eckelmann AG sijaitsee Wiesbadenissa Saksassa ja on keskikokoinen automaatiotoimittaja
konetekniikka-, laitevalmistus- ja automaatioalan yrityksille. Sen pääpainopisteet ovat koneiden
optimoitujen ohjausjärjestelmien tuotekehitys ja sarjatuotanto sekä ohjausjärjestelmien suunnittelu ja
integrointi. Tärkeimpiä toimialoja ovat konetekniikka, metalliteollisuus, kemia- ja lääketeollisuus,
kaupalliset kylmäjärjestelmät, elintarviketeollisuus sekä lääketieteellinen teknologia. Eckelmann AG:n
perusti insinööri Gerd Eckelmann vuonna 1977.
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