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PERSBERICHT 
 

Officiële opening van de nieuwe productielocatie voor  

Paques Environmental Technology India Pvt Ltd. 
 

 

New Delhi, 17 oktober / Sri City, 18 oktober 2016 

 

Paques bv is verheugd u te kunnen informeren over de inauguratie van de nieuwe productielocatie van 

Paques Environmental Technology India Pvt. Ltd. De officiële inwijding zal op 17 oktober 2016, in 

de eervolle aanwezigheid van de ambassadeur van Nederland, de heer A.H.M. Stoelinga, in de 

Nederlandse ambassade in New Delhi plaatsvinden. Tijdens de plechtigheid wordt een plaquette 

onthuld, die in een ceremonie op 18 oktober in de nieuwe productie/kantoorlocatie in Sri City aan de 

oostkust van Zuid-India zal worden aangebracht. 

 

De nieuwe productielocatie van Paques Environmental Technology India Pvt. Ltd is de vierde en teven 

modernste sales- en productielocatie van het Nederlandse bedrijf Paques bv, dat zich in de laatste 

decennia heeft gespecialiseerd in de zuivering van afvalwater en biogas op basis van biotechnologie. 

Paques heeft met innovatieve technologieën bewezen een betrouwbare partner voor bedrijven en 

overheden te zijn bij het aangaan van een van de grootste uitdagingen van onze hedendaagse 

maatschappij: het verminderen van de water- en CO2-footprint en het herstel van waardevolle 

hulpbronnen uit afval (water). Paques' technologieën worden toegepast in diverse sectoren wereldwijd. 

  

De nieuwe fabriek (ongeveer 2500 m2) is gelegen in een van de modernste industriële zones in India, 

Sri City, aan de zuidoostelijke kust. Het overgrote deel van de machines voor de productie van de 

systemen voor de behandeling van afvalwater en biogas werd geïmporteerd uit Europa. Naast India en 

de SAARC-regio zullen de producten worden geleverd aan klanten in zuidoost Azië, Japan, Vietnam enz. 

Stephan Bocken, CEO van Paques Holding bv: "Paques India heeft al grote orders in de Pulp & Paper, 

Food & Beverage en de petrochemische industrie verworven. Met onze producten krijgen Indiase 

bedrijven en gemeenten toegang tot geavanceerde systemen en innovatieve, robuuste technologieën 

die hen helpen om energie terug te winnen uit de bron - afvalwater en biogas.  

 

Na het benutten van de volledige capaciteit van de nieuwe fabriek, naar verwachting in 2017, zal de 

nieuwe productielocatie van Paques India werk bieden aan 20 tot 25 personen. Hierdoor zal de 

volledige personele bezetting van Paques Environmental Technology India Pvt. Ltd >50 personen 

omvatten en zal het bedrijf een jaarlijkse groei van ongeveer 25% realiseren. " 

 

 

 

Over Paques 

Paques heeft meer dan 30 jaar ervaring in het helpen van bedrijven en gemeenten om hun water- en 

CO2 footprint te verminderen en waardevolle hulpbronnen terug te winnen. De systemen van Paques 

zijn te vinden in allerlei industrieën en toepassingen: zoals in de voedingsmiddelen- papier-, bier- en 

frisdrankindustrie, maar ook in distilleerderijen en de chemische industrie. Sinds 1980 realiseerde 

Paques meer dan 2.000 referenties wereldwijd. Naast het hoofdkantoor in Nederland heeft Paques 

regionale hoofdkantoren in China, Zuid-Amerika, India, Zuidoost-Azië en Noord-Amerika. Deze lokale 

aanwezigheid garandeert de beste service voor klanten wereldwijd. 

 

Voor meer informatie bezoekt u de website www.paques.nl: info@paques.nl 

 


