
De Fundex groep is een toonaangevende funderingsspecialist uit 
het Zeeuwse Oostburg. Met meer dan 45 jaar ervaring en een reeks 
aan multifunctionele funderingstechnieken een fl exibele partner 
voor ieder bouwproject. Na een jaar uitgebreid testen, is Fundex 
afgelopen zomer overgestapt op Shell GTL Fuel, geleverd door 
OQ value. 

Wat zijn de belangrijkste 
voordelen van Shell GTL Fuel 
voor Fundex?

“We weten dat Shell GTL Fuel minder
lokale emissies produceert dan 
conventionele diesel. Dat betekent dat
iedereen die werkzaam is op onze
projecten, minder wordt blootgesteld
aan schadelijke stoffen. En aangezien
een groot deel van onze projecten in
stedelijk gebied zijn”, licht Martijn 
Pfaff toe,”leveren we dus een 
bijdrage aan het verbeteren van de 
luchtkwaliteit in de binnenstad. In 
tegenstelling tot reguliere diesel, kent 
GTL geen zomer- of winterkwaliteit, 
waardoor we het hele jaar door op 
dezelfde brandstof draaien. GTL kan 
dus probleemloos temperaturen tot 
20 graden onder nul aan, zonder
risico op vlokvorming in de brandstof”.

“De overstap naar Shell GTL Fuel”, zegt Martijn Pfaff, bedrijfsleider bij Fundex, “draagt bij 
aan onze duurzaamheidsdoelstellingen ten aanzien van het reduceren van lokale emissies 
en het verbeteren van de luchtkwaliteit”.

Waarom maakt Fundex gebruik van Shell GTL Fuel?
“Op de projecten, veelal binnen de bebouwde kom, wil Fundex een positieve bijdrage 
leveren aan het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit. Door het grote effect van het gebruik 
van GTL als brandstof kun je direct de reductie van lokale emissie vaststellen. Het aantal 
NOx-deeltjes daalt in de uitstoot met 10% tot 15% en fi jnstof loopt met 20% tot wel 40% 
terug. De bio-afbreekbaarheid van GTL is beduidend beter dan diesel en GTL is bovendien  
nagenoeg geurloos, dat is voor iedereen werkzaam op het project en voor omwonenden in 
de directe omgeving prettig”, aldus Michiel Mol accountmanager bij OQ value.

FUNDEX STAPT OVER OP SHELL GTL FUEL 
EN REDUCEERT LOKALE UITSTOOT EN 
VERBETERT DE LUCHTKWALITEIT



WAAROM HEEFT FUNDEX GEKOZEN VOOR OQ VALUE?

Fundex heeft voor de levering van GTL een overeenkomst gesloten met OQ value, een van de grootste leveranciers van brandstoffen en 
smeermiddelen in Nederland en offi cieel distributeur van Shell. “Aangezien onze machines door heel Nederland staan, zochten wij een 
betrouwbare partij met landelijke dekking en uitgebreide kennis en ervaring van de bouwsector en leveringen op bouwlocaties,” vertelt 
Martijn Pfaff, “tijdens de test van het afgelopen jaar heeft OQ value laten zien de betrouwbare kennispartner te zijn die wij zochten.”

Over OQ value
OQ value is offi cieel distributeur van 
Shell brandstoffen en smeermiddelen. 
Met vestigingen in Sas van Gent, 
Alphen aan den Rijn, Tiel, Lichtenvoorde 
en Raalte worden zakelijke klanten 
door heel Nederland bediend. OQ 
value biedt een 24/7/365 service.
Dagelijks zijn de accountmanagers 
en binnendienst collega’s de 
klanten van dienst op het gebied 
van productadvies, smeerschema’s, 
onderhoud en producteigenschappen. 
Met een wagenpark van meer dan 
20 vrachtwagens, zorgen wij ervoor 
dat producten snel en in goede staat 
geleverd worden.

Over Fundex
De Fundex groep is funderingsspecialist 
en treedt op in de rol van aannemer 
van funderingswerken. De ervaring 
die zij bieden op het gebied van 
funderingswerken is uniek. Fundex 
heeft de afgelopen jaren wereldwijd 
bekendheid opgebouwd op dit 
specifi eke terrein. Met meer dan 45 
jaar ervaring en tal van multifunctionele 
funderingstechnieken zijn zij een 
fl exibele partner in ieder project. Het 
bewezen kwaliteits- en veiligheidsbeleid 
spreekt daarbij voor zich.

Over Shell GTL Fuel
Shell GTL (gas-to-liquids) Fuel is een 
vloeibare brandstof, gemaakt van 
aardgas. Shell GTL Fuel verbrandt 
effi ciënter dan conventionele diesel en 
produceert daardoor minder fi jnstof. De 
brandstof heeft een hoog cetaangetal en 
bevat vrijwel geen zwavel of aromaten. 
Het kan direct zonder aanpassingen 
worden gebruikt in voertuigen en 
apparaten met een dieselmotor. De 
brandstof is sinds 1 april 2012 op de 
Nederlandse markt beschikbaar voor 
professionele dieselgebruikers.

OQ value biedt u hoogwaardige brandstoffen, smeermiddelen, deskundig advies en een veelzijdige service.
Het doel? Productiezekerheid, geen stilstand, verlengde levensduur en uiteraard een minimum aan uitstoot van schadelijke stoffen. Waar 
het kan, voorzien wij u van alternatieve (bio)brandstoffen. Zo proberen we op alle fronten onze bijdrage te leveren aan de energietransitie. 
Doet u mee? Neem dan contact op met een van onze medewerkers via telefoonnummer: 088 - 45 46 474 of info@oqvalue.nl
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