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ZARZADZANIE PRZEZ DOŚWIADCZANIE

Czym jest stabilizacja? Dla wielu ludzi środkiem do osiągnię-

cia sukcesu. My jednak stabilizacji mówimy stanowcze NIE. 

Tylko przez nieustanne doświadczanie nowego jesteśmy  

w stanie sprostać potrzebom naszych Klientów, propono-

wać nowe rozwiązania, uczyć się i nieustannie motywować. 

A dobra motywacja to już 85% sukcesu!

MANAGEMENT THROUGH EXPERIENCE

What is stabilisation? For many people, it is the means of 

achieving success. However, we say absolutely NO to sta-

bilisation. Only through continually experiencing the new 

are we able to meet the needs of our Clients, propose new 

solutions, persistently learn and motivate. And good moti-

vation is around 85% success!

NIE MA PROBLEMÓW, SĄ WYZWANIA

Słowa kształtują nasze życie. To w jaki sposób nazywamy 

rzeczy i wydarzenia wpływa na ich postrzeganie i inter-

pretację. Dlatego nie istnieją dla nas problemy, tylko wy-

zwania, które podejmujemy. Nie oceniamy, a wyciągamy 

wnioski. Nie ma szaleńców, jedynie ludzie sukcesu, którzy 

uwierzyli w swoje marzenia. 

THERE ARE NO PROBLEMS – JUST CHALLENGES 

TO OVERCOME

Words shape our life. The way we deine objects and events 

impacts our perception and interpretation of them. This is 

why for us no problems exist, just the challenges we face 

and overcome. We do not judge, but draw conclusions. 

There are no madmen, just men of success, who took their 

dreams to reality. 

OTWARCI NA NOWE ROZWIĄZANIA

Doświadczenie jest fundamentem funkcjonowania ALDY, 

a otwartość na nowe rozwiązania motorem napędzają-

cym rozwój. Ciągły kontakt z Klientami i analizowanie 

ich uwag pomagają nam konstruować produkty w taki 

sposób, aby dzięki ich użytkowaniu zwykły dzień nabierał 

nowego wymiaru.

OPEN TO NEW SOLUTIONS

Experience is the foundation of operation of ALDA, and the 

openness to new solutions is the drive of our growth. Con-

tinual contact with Clients and analysing their remarks 

helps us construct products in such the way so that their 

use brings new dimension to every new day.

PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA

Materiał używany do produkcji jest odnawialny. Oznacza 

to, że kiedy Klienci kończą użytkować nasze kosze czy 

czajniki, mogą je poddać procesowi recyklingu.  Podczas 

produkcji zwracamy szczególną uwagę na zużycie energii 

oraz emisję substancji. Poddajemy technologię produkcji 

ciągłym udoskonaleniom, dzięki czemu nasze produkty są 

przyjazne dla środowiska.  

ECO-FRIENDLY

The material used for the production is renewable. This 

means that when the Clients stop using our baskets, bins 

or kettles, they can give them to the recycling process. 

In the production process, we pay special attention to the 

energy consumption and emissions to the environment. 

We continually improve our manufacturing technologies, 

which is why our products are so eco-friendly.   

STAĆ CIĘ

Bezpieczne w użytkowaniu, wolne od szkodliwych sub-

stancji chemicznych, higieniczne, funkcjonalne, o nowo-

czesnym wzornictwie produkty, na które Cię stać! 

AFFORDABLE

Our products are safe to use, free of hazardous chemical 

substances, hygienic, functional, have modern design and 

are affordable! 

WARTOŚCI ALDY

ALDA’S VALUES

TRWAŁOŚĆ I JAKOŚĆ

Jakość i trwałość produktów ALDA jest potwierdzona przez wielu Klientów. Kontrola jakości jest bezkom-

promisowa. Naszym celem jest zadowolenie Klienta, dlatego bazując na ponad 35-letnim doświadczeniu, 

ciągle podnosimy standardy produkcji. Nasze produkty są poddawane testom funkcjonalności, dzięki któ-

rym jesteśmy pewni, że są dobrze dopasowane do codziennego użytkowania.

SUSTAINABILITY AND QUALITY

The durability and high quality of ALDA products has been conirmed by many Clients. The quality control 

is uncompromised. Our goal is the satisfaction of our Clients, and thanks to our 35-year experience, we 

continue to increase our production standards. Our products are subjected to many tests, which give us 

certainty that they are well-suited for every-day use.

ALDA S.A. posiada
Certyikat Jakości 
ISO 9001:2009

Quality Certiication
ISO 9001:2009
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Główna siedziba | Headquarter

ALDA S.A. 
Melioracyjna 6 
57-200 Ząbkowice Śląskie 
Polska / Poland

KRS: 0000390068
NIP: 8871762757

Zakład produkcyjny | Production plant

Dębowa Góra 27 
41-260 Sławków 
Polska / Poland
biuro@alda.com.pl

Kraj | Domestic :+48 693 899 610
Eksport | Export: +48 693 899 620

www.alda.com.pl
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