Gezamenlijk hart voor
cleanroomtechniek
Begin 2015 initieerde Geerd Jansen, algemeen directeur bij de Brecon
Groep, de oprichting van Professional Partners for Cleanrooms (PP4C): een
uniek, strategisch samenwerkingsverband tussen een aantal cleanroomspecialisten – waaronder Kuijpers – die de markt turn-key cleanrooms belooft.
Dat we inmiddels spreken van een succesformule is voor Geerd Jansen geen
verrassing: “Als partners gebruiken we onze ervaring en creativiteit om opdrachtgevers verder te brengen. Dat maakt ons als team ongelofelijk sterk.”
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• 	De klant heeft het gemak van één aanspreekpunt voor alle disciplines;

basis al gelegd: samen staan we sterk en dat
gaat verder dan een contract.”

•	Het team komt met innovatieve en duurzame
oplossingen voor complexe problemen;
• 	Door perfect op elkaar ingespeelde partners

Waar draait het om in de samenwerking?

wordt bespaard op kosten, met een uitsteken-

Door de strategische samenwerking binnen

de prijs-kwaliteitverhouding als gevolg.

verder 11

