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Polityka Jakości CNC ALFA 

 

Organizacja CNC ALFA powstała z myślą, aby móc realizować projekty o największym stopniu skomplikowania.  

Przedsiębiorstwo zajmuję się produkcją części przy zastosowaniu precyzyjnej obróbki skrawaniem CNC. Elementy 

produkowane w firmie CNC ALFA dostarczane są do renomowanych organizacji znanych na całym świecie.  

Dzięki zastosowaniu technologii obróbki CNC, wysoko wykwalifikowanej kadrze, nowoczesnemu parku 

maszynowemu oraz specjalistycznej izbie pomiarowej , jesteśmy w stanie wyprodukować części o bardzo wysokich 

tolerancjach wykonania.  

Stale dążymy do podnoszenia naszych kwalifikacji i jakości oferowanych przez nas usług. W naszej organizacji 

kładziemy bardzo duży nacisk na nieustanny, systematyczny rozwój, budowanie świadomości, inwestowanie w 

najnowocześniejsze technologie oraz zasób ludzki, są to niezbędne wyzwania, z którymi stale się mierzymy, aby 

być w stanie dostarczać elementy o wysokiej precyzji wykonania przy zachowaniu najwyższych walorów 

estetycznych. 

Nadrzędnym celem naszej działalności jest: 

• dostarczanie naszym Klientom produktu najwyższej jakości, przy zachowaniu konkurencyjnych cen oraz 

terminu realizacji, 

• wychodzenie naprzeciw potrzebą naszych Klientów poprzez dużą elastyczność, 

• dostarczanie kompleksowych rozwiązań pozwalających na redukcję kosztów u naszych Klientów, 

• zatrudnianie najwyższej klasy specjalistów, wykwalifikowanego personelu oraz ciągłe podnoszenie 

naszych kwalifikacji. 

Chcemy, żeby Klienci korzystający z naszych usług mieli poczucie bezpieczeństwa oraz gwarancję, iż wyrób został 

wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną. Dodatkowo, będziemy się starać proponować naszym 

interesariuszom rozwiązania najlepiej im odpowiadające, które pomogą skrócić czas realizacji zlecenia  

oraz zredukować nakład poniesionych kosztów. 

Zrealizujemy cele, dzięki: 

✓ przestrzeganiu wymagań normy ISO 9001, 

✓ współpracy z renomowanymi dostawcami materiałów, narzędzi skrawających i usług posiadającymi duże 

doświadczenie oraz minimum kilkuletnie doświadczenie w branży, 

✓ zaangażowaniu personelu z dużym doświadczeniem i praktyką, 

✓ szkoleniom i podnoszeniu kwalifikacji personelu, 

✓ stałemu rozwojowi firmy poprzez poszukiwanie nowych rozwiązań oraz stosowaniu najnowocześniejszych 

technologii dostępnych na rynku. 

Deklarujemy, że dołożymy wszelkich starań aby: 

1. Dostarczone wyroby były najwyższej jakości, spełniające wszystkie wymagania techniczne oraz prawne. 

2. Rozwój naszej działalności mający na celu zarówno utrzymanie dotychczasowych wymogów jak  

i podążanie za zmieniającymi się potrzebami naszych interesariuszy.  

3. Podnosić kwalifikacje całego zespołu, celem podnoszenia jakości świadczonych usług. 
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