Codeer en Markeer Technologie

*„Made in Germany“, gecertificeerd volgens DIN ISO 9001 : 2008

KBA-Metronic staat voor innovatieve,
toekomstgerichte producten en technologie, die
ontwikkeld en geproduceerd zijn volgens de hoogste
kwaliteitseisen.
Met een wereldwijd netwerk zijn wij in staat om
onze klanten en partners producten te leveren van
de hoogste kwaliteit.
Wederzijds respect en vertrouwen is de basis in de
relatie met onze partners, klanten en werknemers.
Innovatie met inachtneming van het milieu en de
gemeenschap.
Daar staan wij voor.

German Stuis en Oliver Volland
Directie van KBA-Metronic GmbH

KBA-Metronic
KBA-Metronic GmbH, opgericht
in 1972, is met ongeveer 300
werknemers een middelgrote onderneming en is sinds 2004 een
volledige dochteronderneming
van Koenig & Bauer AG (KBA).
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KBA-Metronic is gespecialiseerd
in de ontwikkeling, ontwerp, productie en marketing van print-,
markeer- en codeertechnologie.

Als full-service dienstverlener
loopt KBA-Metronic voorop bij de
laatste markt- en technologische
ontwikkelingen. Onze producten
voldoen daarom altijd aan de
behoeften van de klant.

Neem voor meer informatie contact op met onze sales afdeling:

KBA-Metronic BV
Weg en Land 35 K
2661 DC Bergschenhoek
Tel.: +31 (0)10 522 60 52
Codeersystemen van KBA-Metronic Fax.: +31 (0)10 522 40 29
worden wereldwijd gebruikt in
www.kba-metronic.nl
uiteenlopende industrieën.
info@kba-metronic.nl
Toonaangevende bedrijven in verschillende bedrijfstakken hebben
reeds succesvol laser-, inkjet,
thermo transfer- en hotfoil printers van KBA-Metronic in gebruik.
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KBA-Metronic
Coderen is onze passie!
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DESKUNDIG
& BETROUWBAAR
Al meer dan 40 jaar ontwikkelen en produceren
wij codeer- en markeeroplossingen voor
uiteenlopende industrieën.
Wij weten door onze ruime ervaring wat onze
klanten belangrijk vinden, en dat weten ze te
waarderen! De hoogste betrouwbaarheid in
combinatie met een uitstekende printkwaliteit
en gebruikersgemak.
Daar staan wij voor!

AANTREKKELIJK
& efficient
Onze “State of the Art” productontwikkeling,
de economische efficiëntie van onze systemen
en de hoge kwaliteit onderscheiden ons. Hierdoor hebben wij bijvoorbeeld de laagste “cost
of ownership” in de markt en kunnen wij zeer
aantrekkelijk individuele service concepten
aanbieden.
Profiteer van deze toegevoegde waarde,
optimaliseer uw productie en reduceer uw
kosten.
Het is het zeker waard!

DICHTBIJ
& PERSOONLIJK
Een samenwerking die is gebaseerd op vertrouwen
is erg belangrijk voor ons. Alleen samen met
u kunnen we de beste oplossing vinden. Vanaf
de start van het project tot en met een succesvolle implementatie. Maar wij bieden u meer.
Assistentie met het inbedrijfstellen van de
printer, flexibele financieringsmogelijkheden en
een deskundig en flexibel team waar u op kan
vertrouwen voor al uw codeervragen.
Leer ons kennen!

nationaal
& internationaal
Onze producten worden in Duitsland en op
andere locaties in de wereld volgens onze
hoge kwaliteitseisen geproduceerd. Wij
combineren de bewezen traditie van “Made
in Germany” producten met de moderne
wereldwijde behoeften van vandaag. Waar u
ons ook nodig heeft, wij zijn er voor u!

INNOVATIEF
& TOEKOMSTGERICHT
Onze innovatieve productontwikkeling is
het hart van onze onderneming. Onze
ontwikkelingsafdeling onderzoekt en
ontwikkeld continue nieuwe methodes,
oplossingen en innovaties. De wensen en
eisen van morgen realiseren wij al vandaag.
Daarmee zorgen wij dat u altijd een stap
voor loopt!

ENTHOUSIAST
& GEPASSIONEERD
Wij zijn gepassioneerd over onze klanten!
Nergens anders vindt u zoveel verschillende
producten, processen en toepassingen. Dit
maakt ons vak zo interessant. Wij willen u
graag de juiste oplossing bieden. Omdat wij
weten dat wanneer ú succesvol bent wij dat
ook zijn!

