VOB Hardenberg investeert
in nul fouten productie
VOB in Hardenberg is hard op weg naar een ‘zero defects’ productie. Om dat doel te halen investeerde het bedrijf in kwaliteitsbewaking op de KBA Rapida met LithoFlash van Lithec. Bovendien
adviseerde Wifac de :Energy Elite Pro plaat van Agfa. Algemeen directeur Bert Schipper. “VOB
drukt producten die onderdeel zijn van de complete productieketen van onze klanten.”
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Wifac begrijpt dat.”
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