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       برگ زرینی دیگر در دفتر افتخارات    

انتخاب وین تک به عنوان واحد نمونه کیفی استاندارد؛

انتخاب وین تک بر اســاس ارزیابی دقیق 
کارشناسان سازمان استاندارد

انتخاب به عنوان واحد نمونه کیفی استاندارد هرساله 
بر اســاس ارزیابی دقیق کارشناسان از رعایت مواردی 
همچون اســتمرار در حفــظ پروانه کاربــرد عالمت 
اســتاندارد، نداشــتن نمره منفی و عدم انطباق واحد 
تولیدی در یک ســال ارزیابی منظم و مســتمر، کامل 
بودن آزمایشــگاه واحد تولیــدی، دارا بودن گواهینامه 
17025، مشارکت در تدوین و تجدیدنظر استانداردهای 
ملــی، منطقه ای و بین المللی، دارا بودن گواهینامه های 
سیســتم مدیریت معتبر در ســطوح ملی و بین المللی، 
مقاالت علمی و پژوهشــی، ارتقای سطح تکنولوژی و 
فناوری، آموزش، صادرات و... اســت. وین تک پیش  از 
این نیز در ســال 99 به عنوان واحد نمونه کیفی ملی از 

سوی سازمان ملی استاندارد انتخاب شده بود.
مدیر  به عنوان  مظفــری  مهندس  انتخاب 

نمونه کنترل کیفی استانی
تــالش بی وقفه و همت شایســته مهنــدس زینب 
مظفری، مدیر آزمایشــگاه وین تک در کنترل کیفیت 
محصــوالت تولیــدی و پویایــی هرچه بیشــتر این 
آزمایشگاه محصول محور در سال های اخیر سبب شد 
ایشــان امســال نیز به عنوان مدیر کنترل کیفی نمونه 
اســتانی از سوی ســازمان اســتاندارد انتخاب شوند، 
انتخابی که پیش ازاین در ســال های 1395، 1398 و 

1399 نیز برای ایشان تکرار شده بود.
تولید پروفیل های یوپی وی سی با استاندارد 

بین المللی رال آلمان
تولیدکننده  تنها  آدوپن پالستیک پرشــین به عنوان 
پروفیل های یوپی وی ســی با اســتاندارد رال آلمان در 
ایران، از سال 2018 محصوالت خود را با این استاندارد 

بین المللی روانه بازار می کند.
محصول  تولیــد  وین تک،  موفقیــت  رمز 
منطبق با اســتانداردهای کیفــی و رعایت 

استانداردهای مدیریتی
دریافت پروانه اســتاندارد از ســازمان ملی استاندارد 
ایــران، گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مســکن و 
شهرســازی به مدت 9 ســال متوالی، گواهینامه های 

پالستیک  آدوپن  صنعتی  گروه   
پرشــین، بزرگ ترین تولیدکننده 
کشور  یوپی وی سی  پروفیل های 
بــا برندهای تجــاری وین تک، 
پالس پن و پالس تک در آبان ماه 
سازمان  ســوی  از   1401 سال 
به عنوان  ایران  اســتاندارد  ملی 
استان  کیفی  نمونه  تولیدی  واحد 

آذربایجان شرقی انتخاب شد.
پنجره ایرانیان،  گــزارش  بــه 
نشــان واحــد نمونــه کیفــی 
است  عنوانی  استاندارد  سازمان 
بر  هرساله  که  ارزشــمند  بسیار 
از  کسب شده  امتیازات  اســاس 
بررســی های دقیق و کارشناسی 
استاندارد،  سازمان  کارشناسان 
اهدا  منتخــب  شــرکت های  به 
می شود. با توجه به ماهیت کیفی 
این نشــان، کسب آن گواهی بر 
رعایت کامل اصول اســتاندارد و 
محصول  باالی  بســیار  کیفیت 
تولیدی در واحد کسب کننده 

آن است.
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ISO 9001:2015 )مدیریت کیفیت(،  مدیریتــی 
زیســت محیطی(،  )مدیریت   ISO14001:2015
ISO45001:2018 )مدیریت ایمنی و بهداشــت 
حرفه ای(، ISO10002:2018)مدیریت شــکایات 
ISO10004:2018 )رضایت مندی  مشــتریان( و 
مشتری( از موسسه TUV NORD آلمان، همه نشان 
از جایگاه واالی کیفیت در این مجموعه صنعتی است.

کســب گواهینامــه ISO/IEC 17025 بــرای 
تنها آزمایشــگاه تخصصــی محصول محور در صنعت 
پروفیل های یوپی وی ســی در ایران و گواهینامه نشان 
کیفیــت رال آلمان، معتبرتریــن گواهینامه بین المللی 
در زمینه کیفیت پروفیل های یوپی وی ســی از موسسه 
gkfp کشــور آلمان، از مهم تریــن گواهی های این 

شرکت در جهت تولید محصول باکیفیت است.
وین تک، تلفیق مشتری مداری و کیفیت گرایی

مجموعه گروه صنعتی آدوپن پالســتیک پرشــین 
عرضه کننــده پروفیل های یوپی وی ســی با برندهای 
تجــاری وین تک، پالس پــن و پالس تک با شــعار 
مشــتری مداری و صیانت از حقــوق مصرف کنندگان، 
جهــت تولید محصوالت باکیفیت و اســتاندارد تالش 
می کنــد. این مجموعه بزرگ صنعتی بــا عزم و اراده 
مدیران خود و بدون در نظر گرفتن منافع اقتصادی در 
راستای اعتالی کیفیت صنعت دروپنجره یوپی وی سی 
کشــور در سال جاری موفق به کسب عناوین مختلفی 
ازجمله واحــد نمونه ملی صنعتی، برند محبوب از نگاه 
مشــتریان و واحد نمونه کیفی شــد که این خود مهر 

تاییدی بر کیفیت بســیار بــاالی محصوالت تولیدی 
وین تک و به تبــع آن اعتماد کامل مصرف کنندگان در 
انتخاب این برند است. برندی که به افق های روشن تر 

و بازارهای بزرگ تر در منطقه و جهان می اندیشد.
کســب هم زمان عناوین واحد نمونــه کیفی، واحد 
نمونه صنعتی و انتخاب به عنوان برند محبوب، نشــان 
از تالش این مجموعــه در ارائه محصول باکیفیت به 
مشــتریان خود دارد چراکه انتخاب هم زمان این واحد 
تولیدی صنعتی از ســوی ســازمان هایی چون وزارت 
صمت، سازمان ملی استاندارد ایران و انتخاب مستقیم 
از سوی مردم برای برند محبوب، گواهی است بر عزم 
جدی این مجموعه بــرای ادامه فتح قله های موفقیت 

در صنعت دروپنجره کشور.


