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Bemutatkozó 
 
 
 
Az IPLA Kft. 2005-ben alakult két magyar magánszemély alapította, akik a mai napig aktívan vezetik a céget egy 

szakképzett, elkötelezett csapat élén. Cégünk a célgép gyártás területén fontos piaci szerepet tölt be. 

Tevékenységünk két üzletágra bontható:  

I. Szolgáltatási körök 

II. Gyártási terület 

I. Szolgáltatási kör: 

- Acélszerkezetek tervezése 

- Célgép, célgépek tervezése 

- Ellenőrző- mérőkészülékek tervezése 

- Alkatrészeket tesztelő berendezések tervezése 

- Hegesztő készülékek (Jig) karbantartása, tisztítása 

II. Gyártási terület: 

-  Lakatosipari munkák 

- Acélszerkezet gyártás 

- Hegesztőgép gyártás 

- Mérőkészülék gyártás 

- Pneumatikus – PLC vezérlésű célgépek gyártása, programozása 

- Kamerás PLC vezérlésű ellenőrző készülékek gyártása programozása 

- Precíziós gépelemek gyártása – CNC marás, esztergálás - bérmunka 

- Anyahegesztés, sorozatgyártás 

 
A fenti szolgáltatási és gyártási területek összefüggő láncot alkotnak, melyet cégünk minőségpolitikája határoz 

meg. 

 
 
 
 
 
 



Az IPLA Kft. minőségpolitikája 
 
Az IPLA Kft. a célgép gyártás területén felhalmozott több mint 8 éves szakmai tapasztalataira építve, azt tűzte ki 

célul, hogy gyártói tevékenységével elérje:  

 

 vevőinek maximális elégedettségét,  

 az ISO/ TS követelményrendszerének való megfelelését 

 jelenlegi munkahelyeinek megóvását, 

 a társaság folyamatos fejlődésének lehetőségét és  

 a munkatársai bizalmát.  

 
Ennek érdekében az IPLA Kft. vezetősége meghatározta minőségpolitikáját, mely kiterjed a társaság gyártási, 

szolgáltatói, karbantartói tevékenységeire.  

 
Minőségpolitikájának főbb jellemzői:  

 előírt határidőre való teljesítés  

 a belső „nem megfelelések” csökkentése 

 a szolgáltatások minőségét tükröző, versenyképes ár, 

 az ügyfelek rugalmas kiszolgálása, 

 a munkakörülmények folyamatos javítása, 

 az alkalmazottak folyamatos képzése. 

Az IPLA Kft. valamennyi alkalmazottja – annak tudatában, hogy a minőségért valamennyien felelősek – garanciát 

vállal arra, hogy tevékenységével hatékonyan hozzájárul a minőségpolitikai célok megvalósításához. Az ehhez 

szükséges ismereteket elsajátítja, és folyamatosan gyarapítja.  

 

Referenciák: 
 

- Magyar SUZUKI Zrt. 
- KIRCHHOFF Hungária Kft. 
- IMPREGLON Kft.  
- TE CONNECTIVITY Kft. 
- ZOLTEK Zrt. 

 
 
Kelt: Tokod 2013. 


