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företaget och vi har varit ledande 

inom industriell märkning sedan dess



Koenig & Bauer Coding GmbH

Den globala marknaden genomgår en stor dynamisk 
förändring inom varje företagsområde: från innovationer 
till moderna produktionsmetoder och tillförlitliga 
kvalitetssystem till en omfattande kundservice. 

Som ett ledande företag inom industriella märknings-
system med hög kvalitet har Koenig & Bauer Coding en 
viktig fördel.

Vår långa erfarenhet och vårt starka engagemang för 
utveckling inom alla områden ger dig den trygghet 
du behöver för identifiering, optimal produktkvalitet, 
support och service tillsammans med rådgivning – även 
för framtidens märkkrav.

Inte ens de bästa produkterna och ett personligt 
engagemang kan ersätta vårt nära samarbete med våra 
kunder. Vi är glada över att hjälpa dig, när som helst, 
från någon av våra försäljnings- och serviceanläggningar 
världen över.
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Märkning är en viktig del av den dagliga 
verksamheten. Den påverkar våra liv och 
finns i alla branscher. Ju mer mångfaldigt, 
färgstarkt och bekvämt vårt vardagsliv 
blir, desto större blir variationen bland 
våra produkter och behovet för märkning. 
Både idag och i framtiden.

Tydlig och bra märkning är idag ett bevis 
på produktens kvalitet – även för våra 
konsumenter. Vi är medvetna om den 
här förändringen och tar vårt ansvar. 
Märkning står i slutändan för tillit.
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Märkning står för 
  tillit
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Unser Signet

Kunder
Våra kunder är vår främsta prioritet. Varje kund är unik och 
har olika krav. Vi vill inte bara uppfylla förväntningarna, utan 
överträffa dem. Därför har vi alltid framtidens krav i åtanke, så 
att vi kan forma den tillsammans med våra kunder.

Innovation
Vi lever i en kultur där vi hela tiden utvecklar och skapar innovativa 
idéer, som anpassas för användning i en serieproduktion. Vi ser 
på idéer och förbättringar som en chans att utvecklas, för att 
erbjuda våra kunder ännu bättre service och support.
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Medarbetare
Vi ser inte våra medarbetare som resurser, utan snarare som 
individer vars kompetens och färdigheter utgör en stor värdekälla 
för vårt företag. De särskiljer sig genom sina professionella 
kvalifikationer och engagemang. Vår förmåga att erbjuda 
medarbetarna kontinuerliga utvecklingsmöjligheter, och stötta 
dem utifrån deras individuella styrkor, är en nyckelinvestering i 
vår framtid.

Partners
Vi betraktar våra leverantörer som långsiktiga partners. Vårt 
samarbete bygger på tillit och en gemensam förståelse för 
produkten och produktionskvalitet, pålitliga leveranser och 
uppdraget att erbjuda industriella märksystem som är ”Made 
in Germany”.



Rustad för framtiden 

Världen förändras snabbt –  
  och vi med den
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utskrifter kan skrivas ut med alphaJET evo inkjet-system på 

olika material och ytor under en dag

till   960.000Upp

– med marknadens bredaste produktsortiment

100 % 
mångfald

Om en alphaJET tempo skulle kunna springa lika snabbt 

som den skriver ut skulle den ta sig jorden runt på en vecka

1.200 m/min!

system för märkning med varmprägling 

har installerats sedan företaget 

grundades – och tekniken är fortfarande 

en viktig del av vårt produktsortiment

50.000



Texter och bilder får endast användas med 

tillstånd från Koenig & Bauer Coding GmbH. 

Bilder kan visa specialiserad utrustning som 

inte ingår i baspriset för systemet. Tillverkaren 

förbehåller sig rätten att göra tekniska och 

designmässiga ändringar. 
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Koenig & Bauer Coding Sverige AB 
Horisontvägen 26

128 21 Skarpnäck, Sweden

T +46 8 724 01 95

sales-coding.se@koenig-bauer.com

coding.koenig-bauer.com 


