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Voor iedere specifieke toepassing een passende oplossing

degelĳkheid. Het zĳn altĳd dezelfde

WĲ DELEN GRAAG
ONZE KENNIS

eigenschappen die gebruikers

In de loop der jaren hebben de

noemen als belangrĳke selectiecriteria

medewerkers van KLINGER

van appendages. En niet ten

uitgebreide kennis van de industrie

onrechte, voor wie de cruciale rol van

en bĳbehorende processen vergaard.

appendages in het productieproces

Als fabrikant beschikken wĳ bovendien

onder de loep legt. Een appendage

over diepgaande kennis van onze

moet optimaal op zĳn functie zĳn

producten. Deze ervaring en kennis

toegesneden. Het is de reden

delen wĳ graag met onze klanten.

waarom KLINGER met een uitvoerig

De voordelen spreken voor zich:

assortiment komt, geschikt voor zowel

KLINGER kan beter aan uw wensen

proces- als stoomtoepassingen. Bĳ

voldoen en u kunt uw problemen

KLINGER heeft u de zekerheid dat

oplossen en het rendement van uw

er altĳd een oplossing te vinden is

installatie verbeteren.

Betrouwbaarheid, veiligheid en

“Echte kwaliteit
ontstaat vanuit
een passie
voor techniek”

die tegemoet komt aan uw eisen
budgettaire mogelĳkheden! Ook in

OPLEIDINGEN EN
TRAININGEN

situaties waarin u een alternatief

KLINGER verzorgt uiteenlopende

zoekt voor duurdere producten kan

trainingen en opleidingen, die geheel

KLINGER u uitstekend van dienst zĳn.

in overleg met onze opdrachtgever

en standaarden. En binnen uw

worden samengesteld. Op deze
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ACTIEVE EN BETROKKEN
FABRIKANTEN

manier ontstaat een bedrĳfsspecifieke

KLINGER levert naast de eigen

aan bod komen, die betrekking

producten ook producten van

hebben op de producten en de

geselecteerde fabrikanten met een

processen van onze klant, van u dus.

kwaliteitsniveau dat binnen haar

Voor uitgebreide informatie over de

pakket past. Dit betekent korte lĳnen

diverse modules, verwĳzen wĳ u naar

en mogelĳkheden om in te spelen

de onze website. Ook kunt u direct

op uw toepassingen. Met deze

contact opnemen met één van onze

fabrikanten hebben wĳ een jarenlange

collega’s om direct de mogelĳkheden

en stabiele relatie.

voor uw bedrĳf te bespreken.

training waarin uitsluitend onderdelen

010 - 455 75 55

