
Ervaring zorgt voor kwaliteit:

Ons kwaliteitsmanagementsysteem is conform DIN 
ISO 13485 gecertificeerd. Hierdoor voldoen we aan 
de hoogste eisen met betrekking tot 
kwaliteitsmanagement, speciaal op het gebied van 
de productie van medische producten. Bovendien 
zijn we bij de FDA als Contract Manufacturer 
gecertificeerd. Onze klanten bieden we gevalideerde, 
op veiligheid gecontroleerde productieprocessen.

De voordelen als overzicht:
• Made in Germany
• modern, geautomatiseerd productietraject
• traceerbaarheid tot aan de oorsprong
• stabiele, gekeurde kwaliteit
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Hupfer werd in 1870 in Zeitz, Sachsen-Anhalt, 
opgericht en telt vandaag tot de leidende specialisten 
voor de logistiek van steriele goederen. Meer dan 550 
medewerkers in onze hoofdvestiging in Duitsland en 
in vestigingen wereldwijd vinden elke dag weer de 
juiste balans tussen traditie en innovatie.

Korven van Hupfer: 
geteste kwaliteit made in Germany 

Samen de beste oplossing ontwikkelen Ons hoofdkantoor in Coesfeld, Westfalen 3-D, laser,robotics: bij ons dagelijks in gebruik
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Precisie is waar wij van houden

Ons uiterst modern productietraject en de knowhow van 
onze experten zorgen ervoor dat wij ook voor complexe 
instrumenten op maat gemaakte optiekkorven met 
individuele fixeerelementen kunnen produceren. 

We werken op de millimeter nauwkeurig - geen 
optiekkorf verlaat ons huis zonder vooraf minutieus 
gecontroleerd te zijn. Zo staan wij garant voor kwaliteit 
waarop u kunt vertrouwen.

Veiligheid met brief en zegel

De succesvolle certificering van ons 
kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 13485 
bewijst het: onze oplossingen voldoen aan de hoogste 
kwaliteitsnormen.

In overeenstemming met de Europese Verordening 
betreffende medische hulpmiddelen is elk van onze 
optiekkorven voorzien van een CE-zegel en een 
individuele UDI-code voor volledige traceerbaarheid.

Al meer dan honderd jaar experten in de branche

Wie de praktijk niet kent, kan ook geen producten voor de 
praktijk produceren. Wij zijn in voortdurende uitwisseling 
met onze klanten want innovatie komt alleen door 
dialoog tot stand. 

Alles heeft zijn plek: 
veilige bevestiging van de instrumenten, ook onderweg

Veelvoud overal: 
voor elke toepassing de passende optiekkorf

Safety first: 
de optimale bescherming van fijne en gevoelige instrumenten

Wij produceren voor 
ziekenhuizen en klinieken wereldwijd.

Ter plaatse geproduceerd - wereldwijd gevraagd
Onze optiekkorven worden elke dag in klinieken en ziekenhuizen wereldwijd gebruikt. Onze oplossingen 
worden exclusief in Nordrhein-Westfalen geproduceerd en door sterke partners in onze vestigingen in het 
buitenland wereldwijd gedistribueerd.




