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پنجره ایرانیان؛ زیبایی شناسی در زمان حاضر با سرعت بسیار باالیی در حال تغییر است. 
ذات تنوع طلب انســان و ســرعت باالی انتقال اطالعات و ایده ها در عصر تکنولوژی از 
دالیل افزایش ســرعت تغییر در مبحث زیبایی اســت. بخش معماری و ساخت وساز نیز 

مستثنا نبوده و متاثر از تنوع زیادی از طرح ها و مدل های متفاوت است.
در مبحث پنجره نیز طی 6-5 ســال اخیر شــاهد ظهور انــواع پروفیل ها و برندهای 
مختلف هســتیم که با رقابت بسیار سعی در گشــودن راهی در بازار فروش کشور دارند. 
یکی از راه های رقابت، تنوع در رنگ ها و طرح های پنجره اســت. روکش لمینت یکی از 
بهترین و زیباترین فناوری ها جهت ایجاد ســطحی چشم نواز در پروفیل های پنجره است 
و با توجه به تنوع بســیار باال در رنگ و طرح و به تبع آن اقناع ســالیق متفاوت، امروزه 
شــاهد افزایش میزان پنجره های لمینت شده در کشور هستیم؛ اما چگونه می توان از این 

ظرفیت موجود استفاده کرد؟
متاســفانه با شــدت گرفتن روند تحریم های بین المللی و مشکالت روزافزون در تامین 
فویل و چسب مصرفی و صدالبته قوانین سخت واردات، این روند مهم رو به کاهش بوده 
و یکی از بزرگ ترین مشکالت رویکرد به لمینت رقم خورده است. معضل دیگر که منجر 
به روند کاهش مصرف لمینت شده مربوط به بخش حمل ونقل و لجستیک این کار است. 
گرانی هزینه های حمل و بُعد مســافت، تولیدکنندگان را متحمل هزینه های گزاف کرده و 

 راه اندازی خط لمینت پروفیل یوپی وی سی در شیراز

با همکاری مشترک فرگان آسیا و رادان پنجره

نتیجتا، باال رفتن قیمت تمام شده تاثیر بسزایی در رقابت برای فروش پنجره خواهد داشت.
خوشــبختانه شرکت فرگان آســیا با تهیه زیرساخت مناســب جهت تامین مواد اولیه و 
همچنین دپــوی قابل قبول برای تقریبا 20 کد فویــل، مهم ترین چالش در این عرصه را 
برطــرف کرده و از طرف دیگر با ایجاد ســایت farganasia.com امکان اســتعالم 
قیمت، ثبت ســفارش و ره گیری آن و دسترسی آســان به انبار مجازی به صورت آنالین 
بسیاری از موانع مشتریان را جهت سفارش دهی و یا استعالم قیمت از میان برداشته است.

در بخش حمل ونقل و بُعد مسافت، شرکت فرگان آسیا به عنوان اولین قدم در گسترش 
بازار، شعبه اول خود را در شهر شیراز تا اواسط تابستان امسال راه اندازی خواهد کرد. شهر 
شــیراز با پتانسیل باال در ساخت وساز، معماری قوی و جایگاه محکم در استفاده از مواد و 
مصالح باکیفیت قاعدتا نیازمند یک خط تولید لمینت جهت ارتقاء بیشــتر کیفیت و سرعت 
خدمات بود که این امر با مشــارکت شــرکت فرگان آسیا و شــرکت رادان پنجره پس از 

رسیدن به نقاط مشترک جهت دستیابی به این مهم، آغاز شده است.
شــرکت رادان پنجره با داشــتن تجربه و حضور پررنگ خود در این عرصه و همچنین 
آشــنایی کامل با این صنعت، زیرســاخت های مناســب و رویکرد کامال حرفه ای، قادر 
خواهد بود تمامی مجموعه های همکار مســتقر در استان های فارس، بوشهر، هرمزگان، 
خوزســتان و استان های هم جوار را که به دلیل فقدان مجموعه خدماتی و بُعد مسافت به 
خدمات لمینت دسترســی نداشتند پوشــش دهد. با راه اندازی این خط در شیراز یکی از 
دغدغه های تولیدکنندگان پنجره در خصوص انجام خدمات لمینت، یعنی ارسال پروفیل با 
سهولت بیشتر و همچنین زمان و هزینه کمتر، عملیاتی شده و قدرت رقابت پروفیل های 

یوپی وی سی را در بازار دروپنجره دوجداره تقویت خواهد کرد.


