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Høj kvalitet 
Hougaard & Koefoed er kendt for at levere 
præcisionspladearbejde af en meget høj kvali-
tet. Allerede fra den første produktion bruger vi 
mange resurser på at få afklaret, hvilken kvali-
tet du ønsker dit produkt skal have. Dette doku-
menteres i vores produktionsstyringssystem 
således, at du kan være sikker på, at kvaliteten 
altid er som ønsket.  
 
Indbyggede kontrolplaner 
Hvert produkt følges af en nøje beskrivelse af 
kvalitetskravene hele vejen igennem vores pro-
duktion, og næsten hvert emne har sin egen 
kontrolplan og kvalitetsbeskrivelse, som de 
enkelte medarbejdere følger og kvitterer for 
igennem alle processerne. Dette sikrer dig, at 
dit produkt altid er i orden og leveres til tiden, 
idet eventuelle fejl fanges på et så tidligt tids-
punkt som overhovedet muligt. 
 
Udgangskontrol 
Foruden de indbyggede kontrolplaner som føl-
ger produkterne, bliver alle produkter kontrolle-
ret i vores udgangskontrol iht. standardiserede 
procedurer. Her skelnes der mellem nye varer, 
varer med ændringer og eksisterende varer 
uden ændringer. Det sikrer, at vi sætter vores 
resurser ind der, hvor der er mest behov  for 
dem. Eksempelvis bliver alle mål verificeret på 
alle nye emner, og alle ændringer på eksiste-
rende produkter kontrolleres. 
 

ISO 9001:2000 
Hougaard & Koefoed har været certificeret si-
den 1993, og ISO 9001:2000 certificeringen er 
grundpillen i hele vores kvalitetssikring, som 
der arbejdes aktivt med på alle niveauer i virk-
somheden. For os er certificeringen mere end 
blot en godkendelse, det er en meget stor del 
af hele vores måde at tænke og arbejde på. 
For os er det et yderst vigtigt arbejdsværktøj, 
som vi søger at udnytte maksimalt til glæde for 
vores kunder. 
 
Kvalitetssikring af underleverandører  
Hougaard & Koefoed inkluderer en del arbejde 
fra underleverandører i vores produkter, og 
derfor er det os magtpåliggende, at vores un-
derleverandører lever op til de meget høje kva-
litetskrav, som vi stiller. Hver enkelt underleve-
randør er godkendt af os selv, og vi afholder 
jævnligt auditeringer hos vores underleveran-
dører. Dette sikrer kvaliteten helt frem til det 
færdige produkt leveret af os. 
 
Vores standarder 
Vi har defineret en række standarder til klassifi-
cering af eksempelvis malede overflader, og 
såfremt du ikke selv har en klassifikation, stiller 
vi gerne vores standarder til din rådighed. 
 
Dine fordele 
Ganske kort betyder dit samarbejde med Hou-
gaard & Koefoed, at du altid får fejlfrie varer 
leveret til tiden. 

Kvalitetssikring 

Vi går ikke på kompromis 

Produktark 
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Kvalitetsmål 
▪ 95% af alle ordrelinier skal leveres til bekræftet leveringstid 
▪ Virksomhedens brokomkostninger må maksimalt andrage 1% af 

virksomhedens omsætning 
▪ Opretholde ISO 9001:2000 certificeringen 
 

Målsætning 
▪ At være kendt for altid at levere til tiden 
▪ At levere produkter af høj kvalitet 
▪ At levere en ensartet kvalitet  
▪ Have engagerede og ambitiøse medarbejdere 
▪ Have tætte relationer til vores underleverandører 
 
 

Dine fordele 
▪ Ingen egen indgangskontrol 
▪ Ingen forsinkelser i din egen produktion 
▪ Fleksible løsninger omkring leveringer 
▪ Optimal kvalitetssikring 
 

Kvalitetssikring 

Produktark 

Hougaard & Koefoed as har arbejdet med pladebearbejdning 
og rådgivning siden 1948. Vi har en stab af branchens bedste 
og mest engagerede medarbejdere og et tæt samarbejde med 
underleverandører, så vi kan håndtere endog meget komplekse 
løsninger. Hougaard og Koefoed er totalleverandør og specialist 
i at fremstille individuelle løsninger. Virksomheden har i dag ca. 
65 ansatte. 

Fleksibilitet - Kvalitet - Leveringssikkerhed 


