CLEANAIR
BY BAKER
The Baker Company & Milo Bianchetti,
voormalig eigenaar van Clean Air, hebben
de krachten gebundeld en samen CleanAir
by Baker gelanceerd.

B U N D E L E N VA N K RAC HT E N

Toonaangevende leverancier van
laminaire flow oplossingen
We zijn zeer verheugd u hierbij aan te kondigen dat The Baker Company (“Baker”)
de krachten gebundeld heeft met Milo Bianchetti, voormalig eigenaar van Clean
Air Techniek (“Clean Air”) en samen CleanAir by Baker hebben gelanceerd. Tot voor
kort maakte Clean Air deel uit van Azbil Telstar. Vanaf januari 2018 heeft CleanAir
by Baker de complete productie en levering van laminaire flow equipment voor de
Benelux markt overgenomen als zijnde een volledig nieuwe entiteit.
Clean Air; één van de eerste Europese producenten die een door TUV Nord, DIN
gecertificeerde biologische veiligheidswerkbank ontwikkelde, volgens de Europese
norm standaardisatie. Baker daarentegen ontwikkelde ’s werelds eerste biologische
veiligheidswerkbank welke de basis vormde voor het design van vele andere
wereldwijd ontwikkelde laminaire flow- en biologische veiligheidswerkbanken.
CleanAir by Baker richt zich op het leveren van een range van biologische
veiligheidswerkbanken en laminaire flow oplossingen. Optimaal ontwikkeld voor
prestatie, veiligheid en bescherming van de gebruiker, hun werk en de omgeving.

CleanAir by Baker blijft binnen Nederland gevestigd en zal onder
lokaal bestuur doorgaan met het ontwerpen, produceren en
leveren van laminaire flow oplossingen voor de Nederlandse en
Europese markt. Met een hernieuwde ‘klant centrale’ benadering
werken wij aan het vervullen van de specifieke wensen van
onze klanten die voldoen aan- en uitstijgen boven de huidige en
toekomstige behoeften van de life science sector.
Wij streven ernaar een werkomgeving te creëren waarin
samenwerken en het verder ontwikkelen van nieuwe designs
en producten centraal staan. Niets is voor ons meer belangrijk
dan het vertrouwen in onze oplossingen die u helpen uw
doelstellingen te bereiken. Zowel Clean Air als Baker hebben
bewezen producten te kunnen leveren zonder afbreuk te doen
aan veiligheid, kwaliteit en vakmanschap.

De nieuwe onderneming ondersteunt u in de vooruitgang van uw werk, verbetert de
betrouwbaarheid van uw apparatuur en het niveau van service en support dat we
bieden aan een ieder van u. Bij CleanAir by Baker staan wij klaar om u van dienst
te zijn; de tools die u nodig hebt voor uw veiligheid, om u te helpen in uw zoektocht
naar vooruitgang op het gebied van wetenschap, ontdekkingen en patiëntenzorg.

BEZOEK D E
NIEUW E W EBSITE

Om meer te weten te komen over CleanAir by Baker en wat wij voor u kunnen
betekenen; bezoek onze website via www.cleanair.eu.com of neem contact met ons
op via sales@cleanair.eu.com
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