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O FIRMIE

Wielu specjalistów branżowych uważa, że  Alnea to jedna z naj-
szybciej rozwijających się spółek zajmujących się automatyzacją 
i robotyzacją procesów produkcyjnych. Historia firmy sięga lat 80., 
kiedy oferowała usługi antykorozyjne i usługi dla drogownictwa. 
Obecnie inżynierowie  Alnea stawiają sobie za cel skrócenie czasów 
produkcyjnych, utrzymanie jakości i powtarzalności procesu pro-
dukcyjnego, wyeliminowanie błędu czynnika ludzkiego, poprawę 
ergonomii i bezpieczeństwa pracy oraz optymalizację procesu. 
Jednak to wyniki  ROI (zwrot z  inwestycji) dają łatwą odpowiedź, 
dlaczego klienci często wracają i pracują z Alnea nad kolejnymi 
liniami produkcyjnymi.

OFERTA

Alnea znana jest z procesów automatyzacji i robotyzacji, systemów 
kontroli wizyjnej czy złożonych stanowisk półautomatycznych i te-
sterów. Okazało się jednak, że zapotrzebowanie rynku zwiększa 
się nieustannie, dlatego firma kreuje coraz bardziej skomplikowane 
i rozbudowane projekty linii produkcyjnych na zamówienie. Zupeł-
ną nowością są wizualizacje  Virtual  Reality – klient może obejrzeć 

własną linię produkcyjną w przestrzeni wirtualnej, zająć miejsce przy 
określonym stanowisku roboczym i sprawdzić, czy zaproponowane 
rozwiązania są optymalne. 
Domeną firmy jest projektowanie i budowa maszyn, obróbka  CNC, 
usługi serwisowe i instalacyjne, usługi badawczo-rozwojowe, pre-
fabrykacja szaf sterowniczych oraz programowanie. Obecne  Alnea 
prowadzi również szkolenia specjalistyczne (lutowanie, programo-
wanie) oraz doradztwo z zakresu optymalizacji linii produkcyjnych 
i analizy opłacalności rozwiązań. Z kolei z Polski oraz od kontrahen-
tów zagranicznych napływają prośby o prowadzenie wykładów te-
matycznych, odczytów i prelekcji i organizowanie pokazów naszych 
robotów. Przemysł 4.0 potrzebuje ludzi i firm, które nieustannie 
pełnią misję edukacyjną.

WSPÓŁPRACA  Z ALNEA

Firma proponuje kilka modeli współpracy, jednak najefektywniej-
szy rozpoczyna się podpisaniem umowy wstępnej. Klient otrzy-
muje status priorytetowy, co wiąże się z przydzieleniem inżyniera 
 Alnea i natychmiastowym rozpoczęciem prac. Firma dostarcza 
szczegółową koncepcję produktu, pomaga w doborze kompo-
nentów, tworzy animację 3D oraz pełną wycenę linii produkcyjnej. 
Na każdym etapie oferuje bezpłatne konsultacje i doradztwo. 
Dzięki temu uzyskuje wielokrotnie szybszy czas realizacji, zde-
cydowanie lepszy dobór komponentów i co bardzo ważne, klient 
obniża finalnie cenę.

Alnea jest obecna w  Internecie, gdzie na www.alena.pl można 
zapoznać się z pełną ofertą, a przede wszystkim warto obejrzeć 
realizacje i skontaktować się mejlowo lub telefoniczne. Okazuje 
się, że często klienci wybierają spotkania w siedzibie firmy. Cie-
kawszą opcją jest możliwość zamówienia wizyty w firmie klienta, 
podczas której inżynierowie  Alnea przybliżają osiągnięcia firmy 
i niejednokrotnie wizytują halę, dokonując wstępnych oględzin 
obszarów produkcyjnych przeznaczonych do automatyzacji i ro-
botyzacji – wystarczy napisać na biuro@alnea.pl i umówić termin 
z odpowiednim wyprzedzeniem.

al
ne

a.
au

to
m

at
yk

ab
2b

.p
l


