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رضایتجهانیازافتخارآفرینیوینتک
رضایت جهانــی از افتخارآفرینی برندی جهانی به نام وین تک میوه 
شیرینی اســت که این بار با درخشش وین تک در هشتمین نمایشگاه 
بین المللی در و پنجــره ایران رقم خورد؛ آنجا که در ســالن 38 محل 
دائمی نمایشــگاه بین المللی تهران به عنوان میعادگاه همنشــینی و 
هم اندیشی مدیران و نمایندگان شرکت آدوپن پالستیک با مشتریان 
و بازدیدکنندگان است، آخرین محصوالت ساخته شده با پروفیل های 

یوپی وی سی وین تک به نمایش گذاشته شده بود. 
راز این رضایت جهانــی از افتخارآفرینی وین تک به عنوان محصول 
ســرمایه گذاری مستقیم خارجی مشترک بین ایران و ترکیه را در یک 
جمله باید دانست؛ زنجیره ای کامل از محصوالت و خدمات که نتیجه آن 
آرامش همیشگی و رضایت خاطر دائمی مردم از برند وین تک شده است. 
زنجیره ای که حلقه اتصال آن را باید در تولید پروفیل های یوپی وی سی 
وین تک با تکنولوژی یکســان و ترکیبات مواد اولیه همگون در داخل و 
خارج کشور دانست و مهمتر اینکه واحد نظارت و کنترل کیفی مستقر 
در خطوط تولید وین تک، 24 ســاعته و مرتب بر روند تولید پروفیل ها 
نظارت دقیق دارند. تنوع باالی پروفیل های وین تک از یک سو و عرضه 
عرضه پروفیل های تقویتــی گالوانیزه به عنوان دســتاورد  دیگری از 
وین تک محصول خرید و راه اندازی ماشین آالت برش و نورد ورق های 
گالوانیزه است که این مهم در راستای پاسخ به نیاز نمایندگان این برند 

جهانی در سال 1393 رقم خورد. 
 W700 و  W640 تنوع باالي پروفیل هاي وین تک در سري هاي بازشو
و همچنین سري کشویي W260 و زنجیره پروفیل هاي رنگي باعث شده 
تا این شرکت  متمایز از رقبای خود در عرصه رقابت ظاهر شود تا به این 
ترتیب به نیازهاي فعاالن بخش ساختمان و البته طراحان و مهندسین 
معمار را برآورده سازد. افزون بر این تیم مدیریتی شرکت وین تک خود 

را متعهد می داند به نمایندگان خود در سراسر کشور مشاوره حرفه ای در 
زمینه خرید و نصب و راه اندازی ماشین آالت تولید و مونتاژ در و پنجره 

متناسب با نیاز آنها و میزان سرمایه گذاری ارائه دهد.
آنچه که ممتاز بودن وین تک نســبت به رقبــا را در جهان رقم زده، 
قرار گرفتن نام این برند در فهرســت برندهای دوستدار محیط زیست 
اســت چرا که پروفیل های وین تک در کشور ایران نیز همانند خطوط 
تولیدی این شرکت در دیگر کشورهای جهان در راستای حفظ محیط 
زیست برای نســل های آینده و جلوگیری از آلودگی زیست محیطی، 
از استابالیزرهای بر پایه کلسیم زینک در ترکیب مواد پلیمری تولید و 
به بازار عرضه می شــود و افزون بر اینها تمامی زهوارهای درزبندی که 
عمدتا بر روی پروفیل های وین تک عرضه می شــود، مطابق با آخرین 
قوانین حفظ محیط زیست اتحادیه اروپا تهیه شده و از نوع T.P.V بوده 
که کوچک ترین ضرری به محیط زیست و زندگی انسان وارد نمی سازد 

و کامال قابل بازیافت خواهد بود. 

درخشش وین تک در نمایشگاه هشتم
صنعتگران در و پنجره از استان های مختلف کشورمان و دیگر نقاط 
جهان از پنجم تا هشتم بهمن ماه و در هشتمین نمایشگاه بین المللی 
در و پنجره و صنایع وابسته ایران که در نوع خود »بزرگترین نمایشگاه 
بین المللی در و پنجره منطقه خاورمیانه« محســوب می شود، گردهم 
آمدند و وین تک ضمن عرضه توانمندی ها و تولیدات خود، با نوین ترین 
پیشــرفت ها و نوآوری هــای روز دنیا، آخرین خدمــات و محصوالت 
خود را در معرض دید عالقه مندان قــرارداد. به گزارش روابط عمومی 
وین تک، در هشتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته 
352 شــرکت داخلی و 63 شرکت خارجی از کشورهای ترکیه، چین، 
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آلمان، بلغارستان، ایتالیا، بالروس، اسپانیا، لهستان، اسلوونی و بلژیک 
حضور داشتند و آخرین پیشرفت های این صنعت به نمایش گذاشتند.  
به گزارش دنیای نما و پنجره، وین تک همانند ادوار گذشــته سعی کرد 
تا بــا افزایش کیفیت و بهــره وری در جهت افزایش میــزان تولید گام 
برداشــته و در راه تحقق هرچه بیشتر اقتصاد ملی حرکت کند.  معرفی 
ظرفیت هــای بالقوه و بالفعل صنایع و خدمــات مربوط به صنعت در و 
پنجره، شناسایی و معرفی مشکالت، موانع و نقاط ضعف موجود، ایجاد 
زمینه های سرمایه گذاری، آشــنایی با نوآوری ها و پیشرفت های این 
صنعت، ایجاد فضای رقابتی، ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان، اشــتغال زایی و یافتن بازارهای صادراتی و افزایش 
صادرات مهمترین اهداف برگزاری هشتمین نمایشگاه بین المللی در و 
پنجره و صنایع وابسته بود که وین تک با حضوری پر رنگ تر از همیشه 

توانست به این اهداف دست پیدا کند.

داستان تولد وین تک در ایران
پروفیل های یوپی وی ســی وین تک هم اینک در 3 قاره اروپا، آسیا 
و آفریقا و 8 کشــور ترکیه، آلمان، روسیه، اوکراین، تونس، آذربایجان، 
هندوســتان و البته ایران تولید و به 54 کشــور جهان صادر می شود. 
داستان تولد این برند جهانی در ایران هم شنیدنی است. برندی که در 
سال 1379، درست 16 ســال قبل با واردات پروفیل های تولیدی این 
شرکت به کشورمان شناخته شــد و اقبال مشتریان باعث شد تا میوه 
سرمایه گذاری مســتقیم خارجی با مشارکت سرمایه گذاران ایرانی از 
ابتدای سال 1389 سنگ بنای تولید پروفیل وین تک در ایران گذاشته 
شود.  حاال شــهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی استان آذربایجان 
شرقی واقع در شــهر تبریز به میعاد و نماد سرمایه گذاری موفق و قابل 
افتخار بخش خصوصی ایران و ترکیه تبدیل شده به نحوی که مسوالن 
و مدیران دولتی برای نمایش بازده اقتصادی و مزیت ســرمایه گذاری 
خارجی در ایران، بازدید از وین تک را در دســتور کار خود قرار داده اند 
و آن را مایه مباهات می دانند.  چه اینکه تا پایان ســال 1392 شمسی 
برابر با 2013 میالدی مســاحت کارخانه وین تک در ایران به 45 هزار 
مترمربع افزایش و مساحت ســالن ها و زیربنای سر پوشیده صنعتی و 
اداری و انبارهای مواد اولیه وانبارهای مکانیزه ارســال محصوالت بالغ 
بر 20 هزار متر مربع برآورد می شــود و این تازه ابتدای راهی است که 

وین تک در ایران استارت زده است.  
خبرهاي خوش حکایــت از آن دارد که مجموعــه صنعتی آدوپن  
درصدد اســت در ســال 1396 با احداث و افتتاح کارخانجات جدید 
تولید MDF بــا روکش هاي High glass  و همچنین احداث کارخانه 
درب هاي داخلي ساختمان و پروفیل هاي کامپوزیت Wood Pvc در 
مساحتي حدود 110 هزار متر مربع بر سبد محصوالت خود در راستای 
پاسخ به نیز مشــتریان بیفزاید که این نشانه پیشرفت و توسعه بر پایه 
مدیریت برتر و انتخاب مهندسان و پرسنل شایسته این شرکت مي باشد.


