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VERBINDING





ONS VERHAAL



CONSTRUCTIEF, 
OVERKOEPELEND EN VERBINDEND.

Connecting Processes werkt als een verbindende factor en gelooft in een toekomst met 

vooruitstrevende, innovatieve mogelijkheden voor de dranken-, farmaceutische-, 

voedingsmiddelen- en zuivelindustrie. Wij werken aan dit toekomst beeld met onze 

bedrijven; FCPS, Flowcomm, Hyprosys en Process Products. Door de sterke cohesie van 

onze bedrijven en de ambitie maken niet alleen wij, maar ook jij als klant, vooruitgang.



Engineering, projecten, service en logistiek Afsluiters, buizenwarmtewisselaars, 

centrifugaalpompen en verdringerpompen

Mixers, homogenisatoren, pasteurs, pigging

en tankreinigingssystemen
Procescomponenten en spare parts



z

JE BENT IN GOED GEZELSCHAP



DE VERBINDENDE FACTOR 
LAAT HET WERKEN

DRANKEN FARMACIE VOEDINGSMIDDELEN ZUIVEL



Ons DNA vereist dat we vragen stellen, elke dag leren, passende oplossingen vinden en de 

beste kwaliteit leveren. We innoveren onze procescomponenten om toekomstbestendige 

oplossingen te vinden. 

De kennis uit verschillende sectoren stelt ons in staat de beste ideeën uit de ene sector te 

halen en ze in een andere te introduceren. We richten ons op de hele supply chain om te 

kijken waar we toegevoegde waarde kunnen creëren. Deze constante cross-overs brengen 

innovatie en inspiratie voor onze medewerkers en de mensen met wie we werken, waar we 

ook gaan.

DE VERBINDENDE FACTOR 
LAAT HET WERKEN



SPECIALISTEN WERKEN 
AAN OPLOSSINGEN

Sinds de oprichting in 2002 is Connecting Processes uitgegroeid tot een internationale 

organisatie, actief in verschillende sectoren. Ons vermogen om te focussen op verschillende 

industriesectoren wordt mogelijk gemaakt door de unieke structuur van de groep: een 

familie van flexibele, onafhankelijke divisies, elk met hun eigen expertise. Samen vormen 

onze bedrijven een sterk team en kunnen ze een compleet oplossingspakket leveren.



20+
Jaar ervaring in de dranken-, 

zuivel- en voedingsmiddelenindustrie



40+
Specialisten voor jouw opdracht



300+
Gerealiseerde projecten wereldwijd



100.000+
Geleverde procescomponenten



KLAAR VOOR DE KRACHT
VAN DEZE VERBINDING?

Engineering, projecten, service en logistiek Afsluiters, buizenwarmtewisselaars, 

centrifugaalpompen en verdringerpompen

Mixers, homogenisatoren, pasteurs, pigging

en tankreinigingssystemen
Procescomponenten en spare parts



FCPS (Flowcomm Projects & Service) is de totaalleverancier voor geoptimaliseerde
hygiënische productieprocessen. Top-class engineering, kwalitatieve procesapparatuur en

service: alles onder één dak. Bij ieder project werken we alleen met specialisten, zowel
binnen ons eigen bedrijf als bij onze partners. Vakmensen die onze uitgangspunten delen.

Wij realiseren duurzame oplossingen voor nieuwe projecten. Of hoogwaardige en veilige
updates van bestaande installaties. Door te focussen op projecten kunnen we deze

competitief aanbieden en verregaande garanties afgeven met een laag risicoprofiel. Wij
bieden de juiste combinatie van corrigerende onderhoudstactieken. Vooraf bepaald én op 

conditie. Met onderhoudsmethodes op basis van betrouwbaarheid.

VOOR EEN OPTIMAAL HYGIËNISCH
PRODUCTIEPROCES



De expertise van Flowcomm bestaat uit de kennis van hygiënische toepassingen binnen de 
procesindustrie. Van de meer industriële applicaties binnen de voedingsmiddelenindustrie
tot hoogwaardige oplossingen voor de farmacie. Samen met onze klanten werken we toe 

naar de beste oplossingen.

Het gespecialiseerde productenpakket van Flowcomm bestaat uit pompen, afsluiters, 
warmtewisselaars en een tal van speciale producten. We kunnen stellen dat we voor alle 
genoemde industrieën de daarbij horende applicaties én passende oplossingen kunnen

leveren. We hebben een eigen serviceorganisatie en beschikken over een breed pakket aan
reserve-onderdelen welke wij op voorraad houden.

VOOR IEDERE APPLICATIE
EEN OPLOSSING



Hygienic Process Systems BV is een leverancier van apparatuur voor de 
procesindustrie. Samen met onze partners bieden we apparatuur voor mixen, malen, 

mengen, emulgeren, dispergeren en homogeniseren van. Daarnaast hebben we 
oplossingen op het gebied van tank reiniging, warmteoverdracht, vloeistof logistiek

(pompen en afsluiters), poeder processing en product recovery (pigging).

OP MAAT GEMAAKTE OPLOSSINGEN
VOOR DE PROCESINDUSTRIE



Process Products levert procescomponenten en spare-parts voor procescomponenten van 
de meeste bekende merken pompen en afsluiters, maar ook filters, kijkglazen, 

beveiligingen, tankarmaturen, sproeibollen, koppelingen en meer. Op dit moment is de 
webshop in ontwikkeling, wij houden u hiervan op de hoogte. 

Process Products is onderdeel van Connecting Processes. Connecting Processes werkt als
een verbindende factor en gelooft in een toekomst met vooruitstrevende, innovatieve
mogelijkheden voor de voedsel-, farmaceutische- en cosmetica-industrie. Wij hebben

daarvoor ambitieuze en onderling samenhangende doelen gesteld. Voor al onze bedrijven
geldt dat wij verantwoordelijkheid nemen in alles wat wij doen. Wij kunnen deze strategie

realiseren omdat we werken met de beste mensen, de beste producten.

CONSTRUCTIEF, OVERKOEPELEND 
EN VERBINDEND


