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NORDFROST en STEF hebben een Europese partnership ondertekend 

voor de logistiek van diepgevroren producten  
 

 

NORDFROST, een internationale groep en leider in de logistiek van diepgevroren producten in 

Duitsland, en STEF, de Europese specialist en marktleider in Frankrijk in de logistiek van gekoelde 

producten, kondigen een samenwerkingsovereenkomst in Europa aan voor de logistiek van 

diepvriesproducten. Met deze overeenkomst kunnen de twee spelers de actieradius van hun 

netwerken uitbreiden voor klanten die zowel op zoek zijn naar massa-oplossingen als fijnmazige 

distributie en dit op Europese schaal. 

 

 
Van links naar rechts:  

Britta Heine (NORDFROST managing director), Philippe Blum (Managing director at STEF-

Eurofrischfracht), Horst Bartels (NORDFROST company founder and chairman of the board at 

NORDFROST), Jean-Pierre Sancier (CEO, STEF), Dr. Falk Bartels (NORDFROST managing 

director), Stanislas Lemor (Deputy CEO, STEF), Philipp Greve (International Sales, 

NORDFROST), Gerhard Kamlage (Member of the executive board, NORDFROST), Serge 

Capitaine (Deputy CEO, STEF) 
 

 

 

Bij de officiële ondertekening van de overeenkomst, die plaatsvond op donderdag 6 oktober in Schortens 

(Noord-Duitsland), hebben NORDFROST en STEF zich tot doel gesteld om aan de groeiende behoeften van 

de export- en importactiviteiten van hun klanten in de voedingsindustrie te voldoen door het gezamenlijk 

aanbieden van Europese logistieke oplossingen aan de hoogste kwaliteitsnormen van de markt. 

 

 

 

 



NORDFROST en STEF, beide bedrijven hebben een gelijkaardige capaciteit in de diepvriessector, hebben de 

basis voor deze strategische samenwerking kunnen leggen dankzij de complementariteit van hun Europese 

netwerk en hun convergentie op het gebied van deskundigheid, dienstenaanbod, kwaliteitseisen en 

ondernemerswaarden. 

 

NORDFROST (35 vestigingen met negatieve temperatuur) is vooral aanwezig in Centraal- en Noord-Europa 

(Scandinavië, Groot-Brittannië, België, Nederland, Luxemburg, Oostenrijk, Zwitserland, Italië) en in Oost-

Europa. STEF (47 vestigingen met negatieve temperatuur) is vooral actief in Frankrijk en zes andere Zuid- en 

West-Europese landen: Zwitserland, Spanje, Portugal, Italië, België en Nederland. 

 

Met een netwerk van 82 vestigingen voor logistieke diepvriesoperaties, die een capaciteit vertegenwoordigen 

van 1,3 miljoen palletplaatsen en een gespecialiseerde vloot van 3500 koelwagens, bieden beide groepen nu 

hun nationale en internationale klanten het grootste diepvriesnetwerk in Europa aan en dit zowel op het vlak 

van opslag als distributie. Dit netwerk voldoet aan de meest recente normen (IFS, BRC) en biedt optimale 

oplossingen die voldoen aan de eisen van de klant op het vlak van kwaliteit, prestatie en flexibiliteit, alsook 

aantrekkelijke levertijden. 

 

Serge Captain, Deputy Executive Officer van STEF: "Ons doel, samen met NORDFROST, is het oprichten 

van een Europees netwerk voor de transport en opslag van diepvriesproducten. Dankzij deze samenwerking 

met een toonaangevende speler kan STEF zijn aanwezigheid in de Duitstalige landen versterken en zijn 

klanten logistieke oplossingen aanbieden voor de distributie van diepvriesproducten in Duitsland. Dankzij 

NORDFROST kunnen we onze leiderspositie in logistiek voor stromen van Duitsland naar West- en Zuid-

Europa consolideren. "  

 

Horst Bartels, oprichter en voorzitter van het directiecomité van NORDFROST: "Door deze 

samenwerking kan NORDFROST in het belang van zijn klanten zijn actieradius op het gebied van de logistiek 

van diepvriesproducten in heel Europa vergroten. We zijn blij dat we in STEF een geschikte partner voor deze 

ambitie hebben gevonden. STEF hecht, evenals NORDFROST, een groot belang aan de logistiek van 

diepvriesproducten en is zeer actief in de logistiek van verse producten. De distributie van  verse producten 

van NORDFROST vertegenwoordigt momenteel slechts 15% van onze activiteiten. Deze nieuwe 

samenwerking met STEF heeft als doel de "verse" activiteiten van NORDFROST te ontwikkelen in functie van 

de evolutie van onze samenwerking." 

 

 
« Huidige aanwezigheid van de 2 groepen in Europa » 



 

 

Over NORDFROST  

NORDFROST is in Duitsland de grootste logistieke dienstverlener voor diepvriesproducten. Dit familiebedrijf, 

dat in 1975 werd opgericht, telt 2500 werknemers op 35 diepvrieslocaties en 650.000 palletplaatsen. Deze 

vestigingen vormen de basis van een distributienetwerk voor diepvriesproducten. NORDFROST beschikt over 

een vloot van 1600 vrachtwagens, die de Duitse en Europese wegen berijden om hun zendingen naar andere 

landen te distribueren in samenwerking met zorgvuldig geselecteerde partners, met name in Scandinavië, 

Groot-Brittannië, Nederland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië en Oost-Europa. De expertise van NORDFROST, 

die berust op hoge kwaliteit, geavanceerde informatiesystemen en een duurzaam ontwikkelingsbeleid, stelt 

NORDFROST in staat om zijn klanten in de voedingsindustrie oplossingen op maat aan te bieden voor import 

en export, voorraadbeheer, transport, distributielogistiek of buitenlands transport. In 2015 bedroeg de omzet  

€ 400 miljoen. Ongeveer 15% van de omzet wordt gegenereerd door de verse activiteiten. 

 

Contactpersoon pers: Britta HEINE – Tel.: + 49 (0)4461 8902-60 
  

 

Over STEF - www.stef.com 

STEF is de Europese specialist in koude logistiek (-25 °C tot + 18 °C). De groep biedt concepten rond alle 

logistieke dienstverlening met betrekking tot transport, opslag en informatietechnologie, en legt zich toe op 

voedingsproducten, ruw of bewerkt. STEF biedt logistieke oplossingen voor een multi-service aanbod 

afgestemd op de eisen van klanten in verschillende sectoren: food processing, retail, food service. STEF heeft 

16.000 werknemers in zeven Europese landen: Frankrijk, België, Spanje, Italië, Nederland, Portugal, 

Zwitserland. STEF beschikt over speciale apparatuur, aangepast aan zijn activiteiten: 219 logistieke centra en 

magazijnen, 650.000 palletplaatsen in negatieve temperatuur, 1900 voertuigen en 1950 koeltrailers. In 2015 

haalde STEF een omzet van 2.826 miljoen euro, waarvan 400 miljoen euro in de logistiek van 

diepvriesproducten en 1800 miljoen euro in de logistiek van verse producten. 

 

Contactpersoon pers STEF groep : Catherine MARIE – Tel.: + 33 (0)1 40 74 29 64 / + 33 (0)6 35 23 10 88 

Contactpersoon pers STEF Benelux : Alyson GABRIËL – alyson.gabriel@stef.com  
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