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Your Turnkey Partner for Building Cleanrooms
Het is onze uitdaging om voor u de ideale cleanroom te
ontwerpen en te realiseren. Dat is waar we enthousiast van
worden en goed in zijn.
De cleanroom moet passen binnen uw bedrijfsproces en budget.
En garanderen dat u altijd kunt voldoen aan de vereiste
kwaliteitseisen. We implementeren de cleanroom in uw specifieke
werkwijze en nemen daarbij aspecten als de reinheidsklasse,
temperatuur en relatieve vochtigheid, maar ook warmteproductie,
locatie en bouwkundige/installatietechnische situatie mee.

Bij het uitwerken tot een definitief ontwerp doorzien we knel- en
knooppunten in een vroegtijdig stadium en pakken deze meteen
aan. De verdere uitwerking om tot realisatie te kunnen overgaan
kent daardoor weinig verrassingen en aanpassingen.
Onze focus op details, voorbereiding en samenwerking ontzorgen
u volledig en resulteert in een snel en soepel uitvoeringstraject en
gecertificeerde cleanroom. De grondige en gedegen aanpak
gecombineerd met onze technische knowhow zijn uw garantie
voor een topprestatie.
Passie voor techniek
Met passie voor techniek en organiseren en gedegen kennis van
de diverse technische oplossingen, zorgen we voor de beste
oplossing binnen uw budget. Omdat u geen verrassingen wilt (en
wij ook niet) zorgen we ervoor dat u een helder overzicht van
werkzaamheden, kosten en tijdspad krijgt.

Integrale projectaanpak
Kenmerkend voor onze integrale en flexibele projectaanpak is dat
we eerst uw behoeften in kaart brengen en gezamenlijk een
PvE/URS opstellen. Vanuit dit startpunt komen we met technische
oplossingen en alternatieven tot een ontwerp dat aan uw wensen
voldoet.
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Aangezien uw bedrijf reeds alle aandacht van u vraagt, zorgen wij
voor de optimale inpassing van de cleanroom in uw
bedrijfsruimte. Inclusief alle technische voorzieningen, zodat uw
cleanroom gebruiksklaar is bij oplevering. Marthon Cleanroom
Solutions garandeert u, samen met een team van professionele
specialisten en solide bouwpartners, volledige ontzorging bij de
realisatie van uw cleanroom.
Heeft u concrete plannen of bent u nog zoekende?
Neem dan contact op voor een kennismaking om de
mogelijkheden tot samenwerking te verkennen.
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