
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



Precisie is waar wij van houden
Standaardoplossingen? Dat is iets voor anderen. Bij 
ons in Coesfeld, Westfalen, staat een beproefd team 
met ervaren collega's voor u klaar om de voor u op 
maat gemaakte, optimale oplossing te vinden. 

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. 

Wij creëren kwaliteit waarop u en uw klanten kunnen 
vertrouwen: dat bewijst onze succesvolle 
certificering conform DIN ISO 13485. Bovendien 
voldoen onze producten aan de actuele Europese 
Verordening betreffende medische hulpmiddelen 
MDR 2017/745.
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Samen naar de toekomst
Een op maat gemaakte optiekkorf ontwikkelen we 
altijd samen met u: wat moet de schaal allemaal 
kunnen? wat is verder nog gewenst? wat kan er nog 
worden geoptimaliseerd? 

Om ervoor te zorgen dat waardevolle kennis blijft 
waar deze thuishoort, is wederzijdse 
vertrouwelijkheid bij ons gegarandeerd.

Veiligheid met brief en zegel: 
onze optiekkorven zijn meervoudig 
getest en gecertificeerd

Op maat gemaakt: 
wij ontwikkelen individuele 
oplossingen voor individuele eisen

Als elke millimeter telt: 
onze endoscopiekorven zijn perfect op de 
hoogwaardige instrumenten afgestemd

Wij creëren op maat gemaakte 
oplossingen met veiligheid.

Uw klanten willen MDR-conforme instrumenten veilig bewaren en voorbereiden?
Naast beproefde oplossingen produceren wij op wens ook individuele optiekkorven voor specifieke 
toepassingen. Wij bieden decennialange knowhow op het gebied van de speciale ontwikkeling van 
instrumentopslag. Voor de ontwikkeling van de optimale opslag van een apparaat, hebben we al genoeg aan de 
dwg- of Step-data.

Contract  
Manufacturer




