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Specialister 
Hougaard & Koefoed har produceret pladeem-
ner i næsten 60 år, og har en meget høj eks-
pertise inden for pladebearbejdning. Vi er højt 
specialiseret i alle de processer, der indgår i 
produktion af pladeemner. 
 
Ingen egne varer  
Hougaard & Koefoed ønsker ikke at konkurrere 
med vores egne kunder om produktionskapaci-
teten, derfor har vi ingen egne varer. Hele vo-
res produktion er varer til vores kunder. 
 
Fleksibilitet 
Vi gør brug af det meget avancerede produkti-
onsstyringssystem, Microsoft Axapta, som gi-
ver os en meget høj grad af fleksibilitet i vores 
produktionsapparat. Samtidig åbner det mulig-
hed for en lang række forskellige logistikløsnin-
ger, som kan tilpasses til at opfylde netop dit 
behov. 
 
Kvalitet 
Hougaard & Koefoed har altid haft stor fokus 
på kvaliteten af de produkter vi producerer for 
vores kunder. Kvalitet er dybt indgroet i alle 
vores medarbejdere, og vi har løbende kvali-
tetskontrol igennem hele produktionsforløbet 
foruden vores strikse udgangskontrol. For os 
har det været naturligt at være ISO 9001 certifi-
ceret, og det har vi været siden 1993. 
 
Leveringssikkerhed 
Vi ved, hvor vigtigt det er for vores kunder at få 

deres varer til tiden. Vi har derfor gjort leve-
ringssikkerhed til et af vores kendetegn. Såle-
des er ”levering til tiden” et direkte målbart kva-
litetsmål hos os. Det sikrer, at du altid får dine 
varer til den aftalte tid og i den rigtige kvalitet. 
 
Teknologi 
Produktionsmæssigt har Hougaard & Koefoed 
valgt at være på forkant med udviklingen inden 
for pladebearbejdning. Derfor investerer vi lø-
bende i vores produktionsapparat og indkøber 
maskiner, der gør brug af den sidste nye tekno-
logi. Samtidigt udvikler vi løbende vores avan-
cerede ERP system, så vi opnår en mere effek-
tiv og fleksibel produktion. Dette gør, at vi altid 
kan give dig markedets bedste løsninger. 
 
Totalleverandør 
Vi tager ansvaret for hele dit produkt, inklusiv 
efterfølgende overflader, galvaniske såvel som 
lakerede. Endvidere har vi en komplet monta-
geafdeling, der står for såvel mekanisk som 
ESD beskyttet montage. 
 
Dine fordele 
Når du vælger at handle med Hougaard & Koe-
foed, vælger du automatisk en leverandør, der 
giver dig en høj grad af fleksibilitet, en høj og 
konstant kvalitet samt en meget høj leverings-
sikkerhed. 
 
Hougaard & Koefoed står nemlig for fleksibili-
tet, kvalitet og leveringssikkerhed 

Hougaard & Koefoed 

Professionel pladebearbejdning 

Profil 
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Hougaard & Koefoed 

Profil 

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 

Vores styrker 
▪ Specialister i pladebearbejdning 
▪ Totalleverandør 
▪ Montage 

▪ Mekanisk 
▪ Elektromekanisk 
▪ ESD Beskyttet 

▪ Overflader 
▪ Galvaniske 
▪ Malede 
▪ Silketryk 

▪ Højt avanceret ERP system 
 

Dine fordele 
▪ Fleksibilitet 
▪ Kvalitet 
▪ Leveringssikkerhed 
▪ Totalleverancer 
 

Produkteksempler 
▪ Chassiser og kabinetter 
▪ For-, bag-, bund- og topplader 
▪ Svøb, kapslinger og inddækninger 
▪ Apparatdele 
▪ Etc. 


