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DAAROM KLINGER

Productieprocessen vormen het hart van 
de maakindustrie. Hoe mooi is het dan 
als die processen geolied verlopen 
en voldoen aan de hoogst denkbare 
kwaliteitseisen? Juist daar ligt de 
kracht van KLINGER. Omdat wij zijn 
(op)gegroeid binnen de industrie, 
werkt KLINGER op basis van kennis 
en praktijkervaring. Een betrokken 
denker die gelooft in concrete 
langetermijnoplossingen. Samen met 
u versterkt KLINGER schakels in uw 
productieproces en worden storingen 
en verliezen door stilstand verleden tijd. 

Dat doen we door bedrijven bij te staan met gedegen 
advies, betrouwbare dienstverlening en kwalitatief 
hoogwaardige producten. Wij zorgen ervoor dat het 
juiste product op de juiste plaats komt. Slimme keuzes 
en topproducten staan namelijk aan de basis van elke 
procesverbetering. We zijn een partner in de breedste 

zin van het woord, waardoor we van waarde zijn op 
alle organisatieniveaus.

Als dé specialistische partner in de procesindustrie zijn we 
nauw betrokken bij onze klanten. We zijn er voor bedrijven 
die hun doel, een duurzame procesoplossing, samen 
met ons willen omzetten in resultaat. Wij zorgen dat we 
onze klant persoonlijk kennen. Niet vanuit een product, 
maar vanuit onze rol als leverancier van service, kennis 
en advies. 

Wij geloven in kundig analyseren en doordacht adviseren. 
Binnen ons team is een belangrijke rol weggelegd voor 
ervaren productspecialisten. Mensen die u bijstaan met 
advies en technische assistentie, ook bij problemen die 
à la minute moeten worden opgelost.

We leveren geen een-op-eenproduct, maar kijken verder 
door in de veiligste, meest betrouwbare en complete 
productoplossing te voorzien. Veel producten ontwikkelen 
en fabriceren we zelf. KLINGER kent niet alleen het eigen 
productassortiment tot in detail, maar focust zich ook 
op de functionaliteit binnen het proces. Het resultaat? 
Maatwerk en besparingen die productieprocessen 
naar een hoger niveau tillen!



Als maakbedrijf herkent u het wel: technisch inhoudelijke kennis is schaars. Maar deze kennis is wel een 
voorwaarde voor groei en optimalisatie. Bij KLINGER weten we dit. Wij zijn dan ook gericht op het optimaliseren 
van productieprocessen door innovatie en automatisering. Zo kunt u bij nieuwe ontwikkelingen snel en 
probleemloos uw productielijnen aanpassen. 

KLINGER biedt weloverwogen en doordachte oplossingen die gevaren op de werkvloer terugdringen. Tegelijkertijd 
willen we een belangrijke bijdrage leveren aan het waarborgen van een schone leefomgeving. KLINGER staat voor 
betrouwbare producten en systemen die leiden tot minder emissie, minder materiaalverspilling en het 
minimaliseren van de kans op het ontsnappen van gevaarlijke stoffen.
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SERVICES & DIENSTEN

»   Trainingen & opleidingen
»  E-business
»  Installatie optimalisatie
»  Stoominstallatie audits
»  Turn around service
»  Flensmanagement
»  Afsluiter automatisering
»  Slangen beheersysteem
»  Installatie & onderhoud deuren

PRODUCTEN

»   Flenspakkingen;
  zacht, metaal, grafiet
»  Mechanische as-afdichtingen  

en stopbuspakkingen
»  Proces- en stoomappendages
»  Afsluiters en regelkleppen
»  Slangen en toebehoren
»  Compensatoren
»  Industriedeuren en veiligheidssystemen

ONZE INDUSTRIEËN
SERVICES, DIENSTEN & PRODUCTEN

Vanuit onze expertise gaan we, in nauw overleg met u, op zoek naar de beste procesoplossing voor uw 

bedrijf. Het resultaat? Diensten en producten die voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaarden. Bij ons 

bent u verzekerd van kwaliteit, know-how, betrokken specialisten en échte oplossingen. Onze support 

staat bovendien 24/7 voor u klaar.



SAMEN UW PRODUCTIE 
BETER, VEILIGER EN 
EFFICIËNTER MAKEN!

2.400
Medewerkers wereldwijd

60 

Landen met een KLINGER 
service of distributievestiging

18 
Productie-
faciliteiten

Wereldwijd 
actief in 

80
landen

€ 520 
Miljoen Jaaromzet

KLINGER GROUP

voor KLINGER  
pakkingen, afsluiters 
en instrumentatie 



KLINGER FOR SAFETY

» Kwaliteit & know-how 
» Besparingen (TCO)

» Reductie CO2-uitstoot 
» Échte oplossingen

» E-business OCI / webshop 
» Betrokken specialisten

“  Wij helpen u beter én  
veiliger te produceren.”

KLINGER The Netherlands 
Nikkelstraat 2-4  

3067 GR Rotterdam
info@klinger.nl

T +31 (0)10 455 75 55

KLINGER Service Center Limburg
Business Park Stein 208A

6181 MB Elsloo
limburg@klinger.nl

T +31 (0)46 7600 600

www.klinger.nl


