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Coding in getallen ...

opgericht

1972

en sindsdien toonaangevend op het
gebied van coderingstechnologie

Meer dan

90

verkoop- en servicevestigingen
wereldwijd zorgen ervoor dat
wij echt dicht bij de klant staan

Sinds 2004
zijn wij voor 100 % dochteronderneming van Koenig & Bauer AG

15 % bedraagt ons CAGR
(Compound Annual Growth Rate, samengesteld jaarlijks groeipercentage) – een succesverhaal
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2014

Start van onze digitale
strategie met invoering van
de code-M software suite

Koenig & Bauer Coding BV

Globale markten vereisen een hoge mate van
dynamiek in alle aspecten van de onderneming –
van productinnovatie, moderne productiemethoden,
betrouwbaar kwaliteitsbeheer tot uitgebreide
klantenservice.
Als toonaangevende onderneming voor hoogwaardige
coderingssystemen biedt Koenig & Bauer Coding hier
een doorslaggevend voordeel.
Onze jarenlange ervaring en onze maximale
betrokkenheid bij de continue ontwikkeling op alle
terreinen bieden de zekerheid voor doelgerichte
marktoriëntatie, optimale productkwaliteit en
competente serviceverlening en advisering – ook
voor de eisen van morgen.
Zelfs de beste producten en persoonlijke
betrokkenheid vormen geen vervanging voor onze
klantnabijheid. Wij ondersteunen u altijd graag vanuit
onze verkoop- en servicevestigingen, wereldwijd.
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Koenig & Bauer Coding GmbH

Coderen is niet meer weg te denken uit
ons dagelijkse routine en is ondertussen
doorgedrongen in alle facetten van het leven
en alle bedrijfstakken. Naarmate ons dagelijks
leven kleurrijker, veelzijdiger en aangenamer
wordt, nemen de producten die onze klanten
en partners nu en in de toekomst met onze
systemen bedrukken, verder toe.
Een goede codering is ondertussen ook een
kwaliteitskenmerk voor de productveiligheid –
ook voor de eindgebruiker. Daar zijn wij ons van
bewust en daarom nemen wij hiervoor dagelijks
onze verantwoordelijkheid, want Coding staat
voor vertrouwen.
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Koenig & Bauer Coding BV

Coding staat voor
  vertrouwen
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Koenig & Bauer Coding BV

alphaJET

print & apply

ttPRINT
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udaFORMAXX

Technologieën

laser

betaJET

hpdSYSTEM
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Klanten
Onze klanten komen op de eerste plaats. Iedere klant is uniek en
stelt andere eisen aan ons, waaraan wij niet alleen willen voldoen,
maar die wij graag willen overtreffen. Daarbij houden wij steeds
de eisen van morgen voor ogen, om samen met onze klanten de
toekomst vorm te geven.

Innovatie
Wij werken in een cultuur waarin wij continu innovatieve ideeën
ontwikkelen, begeleiden en laten uitgroeien tot een op grote
schaal te verwezenlijken product. Ideeën en verbeteringen zien
wij als een kans om ons verder te ontwikkelen en om onze klanten
een nog betere service te kunnen bieden.
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Werknemers
Onze werknemers zijn voor ons geen hulpmiddel, maar
individuen. In onze organisatie erkennen wij de grote waarde van
hun capaciteiten en vaardigheden. Zij onderscheiden zich door
hun vakinhoudelijke kwalificatie en betrokkenheid. Als cruciale
investering in onze toekomst willen wij de competentie van
onze werknemers verder ontwikkelen en naar een hoger niveau
brengen.

Partners
Wij zien onze leveranciers als langdurige partners. De
samenwerking is gebouwd op vertrouwen en een gemeenschappelijke kennis van product- en productiekwaliteit,
leveringszekerheid en de missie om “Made in Germany”
producten te leveren.

Oliver Volland en German Stuis,
Bedrijfsleiders van Koenig & Bauer Coding GmbH
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Op de toekomst voorbereid

De wereld verandert
   & wij veranderen
met haar mee
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Koenig & Bauer Coding BV

50.000
hotfoil-systemen zijn sinds de
oprichting van de firma geïnstalleerd – en zij vormen ook
nu nog een belangrijk aandeel
in het productassortiment

Tot

960.000

alfanumerieke codes kan het inkjetsysteem alphaJET evo
op één dag op willekeurige oppervlakken aanbrengen

1.200 m/min!
Als een alphaJET tempo net zo snel kon lopen als hij kan
printen, zou hij elke week een rondje om de aarde maken

100 %

verscheidenheid
– met het breedste productassortiment op de markt

Koenig & Bauer Coding (NL) B.V.
Coenecoop 3 B 1
2741 PG Waddinxveen, Nederland
T +31 10 522 60 52
info-coding.nl@koenig-bauer.com
info-coding.be@koenig-bauer.com
coding.koenig-bauer.com

Tekstfragmenten en afbeeldingen mogen alleen
met toestemming van Koenig & Bauer Coding B.V.
worden gebruikt. Op afbeeldingen kunnen speciale
uitvoeringen te zien zijn, die niet zijn opgenomen
in de basisprijs van de systemen. Technische
wijzigingen en constructieaanpassingen van de
fabrikant voorbehouden.
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