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Ontwerpen, bouwen, inrichten en onderhouden
PP4CE (Professional Partners for Controlled Environment) is een
strategische alliantie tussen een aantal professionelebedrijven op de
(internationale) Cleanroom, High Risk Facility, OK en laboratorium
markt.
Wij ontzorgen u van ontwerp, engineering, realisatie, inrichting en
onderhoud van uw complete (tailormade) turn-key controlled
environment project. Daarbij zorgt één aanspreekpartner voor
communicatie naar de verschillende partijen.
Om onze opdrachtgevers met de grootse en doelgerichte kennis en
ervaring te kunnen bedienen hebben wij beschikbare partner-teams
specifiek gericht op de Farma-, Food- en High Tech markt.
Werken met PP4CE betekent:
Eén aanspreekpunt voor alle disciplines:
• Korte communicatielijnen voorkomen tijd- dus geldverlies;
• Van een kleine verbouwing tot grote complexe projecten;
• Commissioning van complete turnkey projecten.

Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding:
• Kortere doorlooptijd door juiste procesaanpak bespaart
kosten;
• Minder faalkosten door op elkaar ingespeelde partners:
• Eerlijke open budgetbegroting voorkomt discussies over
meerwerk.

Kennis integratie van verschillende disciplines:
• Advies, design and qualification, bouwkundige en technische
realisatie, inrichting, reiniging, beheer en onderhoud;
• Partners zijn gespecialiseerd in realisatie van extreem schone
en veilige faciliteiten in diverse marktsegmenten;
• Efficiënte informatie-uitwisseling door op elkaar ingespeelde
partners.

Alle PP4CE partners onderscheiden zich door:
Professionaliteit:
• Partners hebben referenties op het hoogste niveau (ASML,
BBIO, Janssen Biologics, MSD, TU Delft, Mead Johnson,
Nutrica en vele andere veeleisende opdrachtgevers).

Vertrouwen:
• Partners zijn minimaal 25 jaar actief in de CE sector;
• Iedere partner beschikt over gecertificeerde KAM
zorgsystemen.

Klantgerichtheid:
• Procesbegeleiding vanaf Programma van Eisen (URS) tot
Proces Kwalificatie;
• Hoge mate van flexibiliteit in de uitvoering.

Zekerheid:
• Alle partners handelen conform de geldende wet- en
regelgeving en hebben een streng compliance beleid.

INTERESSE?
Neem contact met ons op en wij komen graag een persoonlijk
kennismakingsgesprek voeren.

Uw partners in PP4CE:

Innovatieve en duurzame oplossingen voor complexe
problemen:
• Het bundelen van kennis biedt een groot kennisplatform;
• Gezamenlijk werken aan de beste oplossingen voor
specifieke marktsegmenten Farma, Food en High Tech.
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