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                       ، کلینیک زیبایی پنجره

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با
مدیرعامل شرکت مانی وین؛

گروه صنعتی مانی وین جزو پیشگامان صنعت لمینت و رنگ کاری پروفیل یوپی وی سی در کشور است و درباره امتیازات محصوالت 
این مجموعه می توان به نکات زیادی اشــاره کرد. گروه جوانی که با اتکا به دانش روز و به کارگیری آخرین دســتاوردهای فناوری 
دنیا تالش می کند پنجره های زیباتری در ســاختمان ها ببینیم. راه اندازی خط تولید لمینت و رنگ پروفیل با تنوع طرح و رنگ بسیار 
باال در مانی وین، به مشــتریان این فرصت را می دهد تا مطابق با آخرین متدهای روز دنیا، ظاهر پنجره خود را با معماری و طراحی 
داخلی ســاختمان هماهنگ کنند. ارائه محصوالت باکیفیت و توجه به شعار محوری مجموعه که تالش برای ارائه زیباترین پنجره ها 
مطابق با سالیق گوناگون است باعث شده طیف وسیعی از مشتریان، کاالی موردنظرشان را در مانی وین بیابند. تالش برای اثبات 
شعار »کلینیک زیبایی دروپنجره« و باور به ارتقاء سلیقه زیبایی شناسی مشتریان، باعث شده مدیریت مجموعه همواره سطح مهارت 
و دانــش همکاران خود را ارتقا دهد و فرایند تولید را زیر نگاه ریزبین نظارت فنی و اجرایی خود به دقت موردبررســی قرار دهد تا 
محصول نهایی کامال اســتاندارد و با کارایی باال در اختیار مشتریان قرار گیرد. محصوالت لمینت این شرکت در عین زیبایی ظاهر و 
مقاومت در برابر شــرایط اقلیمی مختلف، از کیفیتی مطلوب در سطح و حفاظتی مناسب در عمق برخوردار است. فعالیت اصلی مانی 
وین در دو بخش لمینت و رنگ کاری دروپنجره، فرایندی است که عالوه بر تامین زیبایی ظاهری در بهبود شرایط حفظ و نگهداری 
پروفیل نیز مفید واقع می شــود. اشاره به این نکته شاید خالی از لطف نباشــد که مدیریت و پرسنل مجموعه مانی وین که اکثرا از 
بانوان متخصص و پرتالش کشــورمان هستند توانســته اند در زمینه ای که به زیبایی محصول منجر می شود در یک رشته صنعتی 
به خوبی فعالیت کنند و روزبه روز به فکر ارتقاء ســطح کمی و کیفی محصوالتشان نیز باشند. برای آشنایی بیشتر خوانندگان نشریه 
پنجره ایرانیان، گفتگویی با خانم پندآموز )مرجان خسروی بختیاری( مدیرعامل مانی وین انجام داده ایم که مشروح این گپ و گفت 

را در ادامه باهم می خوانیم:
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برای آشنایی بیشتر مخاطبان نشریه ابتدا مختصری پیرامون تاریخچه 
تاسیس و فعالیت شرکت مانی وین توضیح دهید.

گــروه صنعتی مانی وین از ســال 1393 در زمینه تولید رنــگ، رنگ کاری و لمینت 
پروفیل های یوپی وی ســی و آلومینیوم در ایران فعالیــت می کند. در حال حاضر نماینده 
مستقیم عرضه فویل های LG کره در کشور هستیم و نمایندگی رسمی شرکت وین تک 
در زمینه رنگ پروفیل های یوپی وی ســی این مجموعه را نیز در اختیار داریم. باتوجه به 
شرایط کنونی بازار، مانی وین تنها شرکتی در ایران هست که به صورت کامال اختصاصی 
لمینت پروفیل را انجام می دهد به این عنوان که ما هیچ گونه سیســتم دروپنجره ســازی 
نداریــم و بنا بر درخواســت همکاران عزیز و درخواســت های مکــرر صالح دیدیم که 

مجموعه رنگ کاری را راه اندازی کنیم.
جدیدترین محصوالت مجموعه مانی وین را معرفی کنید.

ما هرساله تالشــمان بر این است که ســبد محصوالتمان را با بهترین و مدرن ترین 
محصوالت روز دنیا کامل کنیم تا با امکان انتخاب بیشتری که به وجود می آوریم موجب 
خوشــنودی هرچه بیشتر مشتریانمان شــویم. بر همین اساس محصوالت جدید شرکت 
مانی وین ســری های جدید آنادایزها و شــامپاینی ها به صورت لمینت در رنگ است که 

جایگاه خود را در رقابت با آلومینیوم به خوبی پیدا کرده است.
با توجه به این که فعالیت عمده و تخصصی شرکت مانی وین پیرامون 
پوشــش دهی پروفیل دروپنجره است، درباره مزایا و معایب و همچنین 

تفاوت های دو فرایند رنگ کاری و لمینت کمی بیشتر توضیح دهید.
واقعیت این اســت کــه مجموعه مانی وین طراحی و دیزایــن زیبایی پنجره را انجام 
می دهــد و تالش می کند محصولی باکیفیت به صورت کامال حرفه ای به مشــتری ارائه 
دهد. این دو فرایند هم هرکدام مزایای خاص خودشــان را چه به لحاظ زیبایی و چه به 
لحاظ کیفیت و تنوع دارند که همکاران عزیز بنا به سلیقه و خواست مشتری یکی از این 

دو فرایند را انتخاب می کنند.
مهم ترین الزامات فنی و استانداردی که در فرایند پوشش دهی پروفیل 

دروپنجره )رنگ کاری و لمینت( باید رعایت شوند چیست؟
مهم ترین الزامات فنی و اســتاندارد کار ما در ابتدای امر به کارگیری دســتگاه های 
به روز اســت. مانی وین در حــال حاضر 4 خط دارد که 3 خــط آن ها جزء بهترین و 
به روزترین دســتگاه های رپینگ پروفیل در کشــور است. مورد بعدی کیفیت چسب و 
لمینت های مورداستفاده است که در حال حاضر مانی وین تنها شرکت ایرانی است که 
از چســب کالیبریت که یکی از باکیفیت ترین چسب های مورداستفاده در این صنعت 

است استفاده می کند.
ارائه بیمه نامه، گارانتی و خدمات پس از فروش در مجموعه مانی وین 

به چه صورت انجام می گیرد؟
گارانتی محصول در شرکت مانی وین برای عموم محصوالت 15 سال است که برای 
معدودی از فویل ها تا 35 سال هم افزایش می یابد. خدمات پس از فروش ما نیز به صورت 

کامال حرفه ای و پاسخ گویی 24 ساعته به تمامی مشتریان و همکاران عزیز است.
معایب، مزایا و تفاوت های استفاده از پروفیل مغز رنگی )تولید کارخانه( 

نسبت به پروفیل رنگ شده و لمینت شده را بیان کنید.
به طورکلی معایب پروفیل های رنگی شامل موارد زیر است:

1- به علت عدم امکان افزودن رنگ در پروســه میکس به ســبب مشــکالت بعدی 
تمیــزکاری این فرایند باید در ســیلندر صورت پذیرد که به همین ســبب ترکیب رنگ 
یکنواخت نخواهد بود و قطعا برای رسیدن به نتیجه مطلوب تر نیاز به لمینت کردن دارد.

2- به علت عدم استفاده یا استفاده بسیار پایین از تیتان، تغییر رنگ پروفیل به مرورزمان 
افزایش خواهد یافت به ویژه در قسمت هایی که پنجره در معرض نور خورشید قرار دارد.
3- تغییر شکل و دفرمه شدن در پروفیل های رنگی در طول زمان تشدید پیدا می کند.

4- در آزمون هــای اســتحکام و شــکنندگی، پروفیل های رنگــی ضعیف تر از 
پروفیل های ســفید هســتند که به علت جایگزینی کربنات بیشتر بجای تیتان در 

پروفیل های رنگی است.
آیا از فناوری های مدرن مانند نانو در خدمات خود استفاده می کنید؟ این 

فناوری ها چه مزایایی دارند؟
بهره گیــری از فناوری نانو در فراهم ســازی رنگ، عالوه بر کیفیــت، تنوع فراوانی را 
ایجاد کرده اســت که بیشترین نیازها و سالیق را پوشــش می دهد. فناوری های مدرن 
نانــو در مجموعه مانی وین در فرایند رنگ کاری و اســتفاده از چســب های گرم به کار 

گرفته می شود.
برای به روزرســانی، توســعه و ارتقای ســطح کمی و کیفی خدمات 

مجموعه مانی وین چه برنامه ای دارید؟
مجموعه  ما از حاصل تالش های پژوهشــی و علمی بسیاری بهره گرفته و در مرحله 
پیــش از تولید همواره پژوهــش و امکان یابی محصوالت را به صــورت جدی پیگیری 
می کنــد. امروزه بخش عمــده ای از رنگ ها مطابق آخرین فنــاوری  و با توجه به وجود 
ســالیق مختلف در بازار جهانی این صنعت تهیه می شود. سفارش دهندگان یا مشتریان 
مســتقیم )مانند موارد بازســازی پنجره( که امکان انتخاب گســترده و متنوعی دارند، 
می توانند بســته به ســلیقه، بودجه و امکانات از میان این گزینه هــا محصول موردنظر 
خود را انتخاب کنند. این شــرایط فرصت مناسبی اســت تا مشتری با صرف بودجه ای 
اندک، محصول نهایی زیباتری داشــته باشــد و ما نیز می توانیم با استفاده از این مواد و 
متریال محصوالت متنوع  و زیباتری به مشــتریان ارائه دهیم. مهم ترین هدف مجموعه 
مــا، ماندگار کردن نام و برند مانی وین، معرفی محصوالت جدید و ارائه خدمات مطلوب 

و مناسب به مشتریان و همکاران است.
به طورکلی چه انتظاری از تبلیغات دارید؟

تبلیغات هدفمند یکی از موثرترین راه های افزایش فروش و شــناخته شدن برند است. 
نحوه برخورد با مشــتریان و همکاران عزیز و گارانتی و خدمات پس از فروش نیز به نوبه 

خود نوعی تبلیغات است که تالش ما را در این زمینه کامل می کند.

آرش خسروی بختیاری 
مدیر تولید شرکت مانی وین


