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 مختصری پیرامون سابقه و پیشینه فعالیتتان در شرکت ساتر و 
عرضه محصوالت آلوتک توضیح دهید؟

من بیش از 16 سال در صنعت دروپنجره، نما و ساختمان سابقه فعالیت دارم؛ با این 
حال شــرکت ساتر به صورت رسمی از سال 1393 ثبت شده و فعالیت بازرگانی اش را 
در زمینه واردات و عرضه پروفیل دروپنجره آلومینیوم Alutech System ترکیه 
به بازار ایران آغاز کرده اســت. در همان ســال اولیه تاسیس شرکت موفق شدیم 
نمایندگی انحصاری واردات و فروش محصوالت آلوتک را از این شــرکت معظم 
ترکیه ای دریافت کنیم. البته ناگفتــه نماند که پیش ازاین افرادی به صورت فردی و 
پــروژه ای اقدام به واردات و به کارگیری محصوالت آلوتک در ایران کرده بودند ولی 
چون به صورت رســمی و دائمی در زمینه بازرگانی فعالیت نداشتند و عموما مجری 
و پیمانکار بودند نتوانســتند آن طور که بایدوشــاید و آنچنان که درخور نام و نشان و 
کیفیت محصوالت این شــرکت اســت آن را در بازار ایــران معرفی و تثبیت کنند. 
خوشبختانه ما با تالش تمامی همکاران و تیم فنی که به تائید شرکت آلوتک ترکیه 
نیز رســیده است توانســته ایم در این چند سال قدم های موفقی برداشته و همکاری 
روبه رشــد و مثبتی داشته باشــیم. قراردادی که ما با شرکت آلوتک منعقد کرده ایم 
یک قرارداد بلندمدت و حرفه ای اســت که تمامی موارد فنی و حقوقی را با توجه به 

قوانین دوجانبه و رعایت منافع طرفین در آن لحاظ کرده ایم.
 قرارداد شما با شرکت آلوتک به صورت انحصاری است؟

بله. مدیران شرکت آلوتک با توجه به تجربه ای که سایر برندهای مشابه در ایران 
داشتند تصمیم گرفتند برای جلوگیری از کپی شدن محصوالت، دور زدن شرکت 

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرعامل شرکت ساتر؛

آلوتک سیستم، همراه همیشگی در صنعت ساختمان 

شرکت ساتر یکی از مجموعه های موفق ایرانی است که باوجود سابقه نسبتا طوالنی که 
در عرصه های مختلفی همچون ساخت وساز، دروپنجره و نما دارد از سال 1393 نیز با 
کسب نمایندگی انحصاری واردات و عرضه محصوالت شرکت سیستم آلومینیوم ترکیه 
)آلوتک( گام های بلندی در مســیر تولید و عرضه پروفیل مرغوب آلومینیومی به بازار و 
صنعت دروپنجره کشور برداشته است. شرکت ساتر با برخورداری از مدیریتی جوان و 
پرتالش و پرسنلی متخصص و باتجربه موفق شده همراه با عرضه محصوالت مختلف 
آلوتک، خدمات فنی و مشاوره های تخصصی مورد نیاز را نیز به مشتریان و بازار ایران 
ارائه دهد. شــرکت آلوتک سیستم یکی از بزرگ ترین شرکت های تولیدکننده 
مقاطع پروفیل دروپنجره آلومینیومی در کشور ترکیه است که بخش عمده ای 
از تولیداتش را به سایر کشورها صادر می کند. فعالیت شرکت آلوتک سیستم 
به صورت یکپارچه و متمرکز اســت به نحوی کــه تمامی کارهای تولید قالب، 
تولید اکسترود و رنگ های اســتاتیکی پودری، پوشش های چوبی، رنگ های 
آنادایز، فرآیندهای مکانیکــی، تولید کامپوزیت پنل ها و تمامی کارهای نهایي 
در داخل کارخانه انجام می شود. شرکت ســاتر به تازگی اقدام به تولید 
پروفیل آلومینیومی با نام تجاری ســاتر )SATER( در ایران و مطابق 
با استاندارد روز دنیا و برای رفع نیازها و خواسته های بازار داخل کرده 
است. برای آشنایی بیشــتر با این مجموعه، فعالیت ها و جدیدترین 
محصوالت آن گفتگویی با امیر زیبا کردار، مدیرعامل شــرکت ساتر 

انجام داده ایم که مشروح آن را در ادامه باهم می خوانیم:

اشــاره
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توسط برخی مشتریان، انسجام و وحدت رویه در بازاریابی، تبلیغات، برندینگ و عرضه 
محصول و... نمایندگی واردات و عرضه محصوالتشــان را به صورت انحصاری به یک 
شرکت واگذار کنند. خوشبختانه اتفاقاتی در همان سال اول همکاری ما افتاد که باعث 
شد شرکت آلوتک در همکاری با ما مصمم شده و امتیازات خوبی که به سود و منفعت 
دو طرف بود در قرارداد ما لحاظ کند. درمجموع طرف ترک تاکنون همکاری بســیار 
خوبی با ما داشته است و درحال حاضر یک نفر نیروی کاری به عنوان نماینده رسمی و 
از طرف شــرکت آلوتک درمجموعه ما مستقر است که ضمن نظارت دقیق در تمامی 

مراحل کاری، مشاوره های فنی الزم را نیز به ما و مشتریان مجموعه ارائه می دهد. 
 درباره شــرکت آلوتک و پیشــینه فعالیت آن برای آشنایی بیشتر 

مخاطبان نشریه توضیح دهید؟
شرکت صنعتی تجاری سیستم آلومینیوم )Alutech System( در سال 1994 
با یک دستگاه تولید آلومینیوم با ظرفیت تولید 210 تن در ماه در محله مرتر استانبول 
ترکیه شروع به کار کرد. این شرکت تا سال 1998 در همین محل به فعالیت خود ادامه 
داد و بعدازآن به محله کادیم کوی انتقال پیدا کرد. شــرکت آلوتک در سال 2013 به 
محل فعلی کارخانه در زمینی به مســاحت 350هزار متر با 60هزار متر سوله و فضای 
اداری واقع در چورلو منتقل شد و با به کارگیری 6 دستگاه پرس، ظرفیت تولید پروفیل 

خود را به 86 هزار تن در سال رساند.
در حال حاضر این کارخانه دارای٧ خط اکســترود،2 خط رنگ آنادایز و2 خط رنگ 
الکترواســتاتیک پودري بوده و ظرفیت تولید ساالنه پروفیل در این مجموعه 86 هزار 
تن، کامپوزیت 4200000 مترمربع اســت. بخش انبــار قالب های مجموعه آلوتک به 
پشتوانه مرکز پردازش و ماشین آالت CNC و متخصصان مجرب، قلب این مجموعه 
به حســاب می آید. به طور متوسط شرکت سیستم آلومینیوم دارای 15000 مدل قالب 

است که با گذشت زمان به این تعداد اضافه می شود.
 ســهم آلوتک از بازار داخل ترکیه و میزان صادرات این شــرکت 

چقدر است؟
ســبد کاالیی آلوتــک یکی از کامل ترین ســبد محصوالت اســت و بخش عمده 
ظرفیت تولیدشــده آلوتک صادر می شــود اما در داخل کشــور ترکیــه نیز با همان 
کیفیت به مشــتریان خدمت رسانی مي کند. شــرکت آلوتک موفق شد در سال 2018 
درزمینه صادرات به عنوان شــرکت برتر )لیدر صادراتی( در میان شــرکت های صنعت 
آلومینیوم ترکیه دست پیدا کند. شــرکت آلومینیوم سیستم در زمینه پوشش های نما، 
دروپنجره های ترمال و نرمال، پنجره های کشــویي، نورگیرهای سقفی، سیستم  های 
زیرســاخت پنل های کامپوزیتی و نمای ســنگی با برند آلوتک سیستم کار خود را در 
بازار ادامه داده اســت. همچنین پنل های کامپوزیت هم برای نمای داخل و هم برای 
نمــای خارج در رنگ های متالیک و رنگ های مات و طــرح دار با ابعاد مختلف تولید 
می شود. خط تولید کامپوزیت ضد حریق گرید A2 نیز و بعد از گذراندن تمامی مراحل 
استانداردســازی وارد مرحله تولید شده اســت تمامی سیستم های ما به طور منظم در 

تمامی مراحل توسط مهندسان بررسی و تست می شوند و طبق استانداردهای اروپایي 
با تمامی یراق آالت هماهنگ هستند.

 آیا آلوتک اخیرا محصول جدید ارائه کرده است؟
محصول جدید شرکت آلوتک در سال 2018 سیستم گیوتینی بود که در نمایشگاه های 
مختلفی رونمایی و عرضه شده اســت. کامپوزیت پنل ها با برند آلوتک بوند که نمایي 
جدید، زیبا و پاســخگوی نیازهای مختلف هســتند نیز در کارخانه ما تولید می شــود.  
مجموعه آلومینیوم سیستم در جدیدترین اقدام خود با افزودن بخش طراحی یراق آالت 
در واحد تحقیق و توســعه خود تولید و عرضه انواع یراق آالت اختصاصی آلوتک را نیز 

آغاز کرده است.
 در مورد پروفیل ساتر و نحوه تولید و عرضه آن توضیح دهید؟

بــا توجه به کمبودها و نواقصی که در پروفیل ها و سیســتم های آلومینیومی داخلی 
وجود داشــت ما درمجموعه ســاتر تصمیم گرفتیم که با همکاری و سرمایه گذاری در 
یک پروژه اقدام به تولید محصولی کنیم که از همه نظر نیازها و خواســته های بازار را 
تامین کند. مجموعه مــا دارای توانایی های فنی و تخصصی الزم در زمینه بازرگانی، 
فروش، محاسبات و مشاوره فنی در مورد سیستم های پروفیل آلومینیوم بود و مجموعه 
همکار ما نیز تمامی توانایی ها، تکنولوژی و زیرســاخت های الزم برای تولید از صفر 
تا صد یک محصول باکیفیت در صنعت آلومینیوم را داشــت. جمع شدن این تخصص 
و توانایی ها در کنار هم نوید تولید محصولی با اســتاندارد مطلوب را می داد که بخش 
عمده ای از نیازها و خواسته های ما را نیز تامین می کرد. بر همین اساس تولید پروفیل 
ساتر در مقاطع و سیســتم های مختلف با همکاری این دو مجموعه استارت خورده و 

هم اینک به بازار و مشتریان ما عرضه می شود.
 پروفیل ساتر در چه مقاطعی تولید می شود؟

ســبد کاالیــی پروفیل ســاتر تقریبا کامل اســت و تــالش ما بر این اســت که 
مصرف کنندگان این پروفیل هیچ گونه کمبودی ازلحاظ تنوع مقاطع، یراق و ملزومات، 
گســکت و... نداشته باشــند و تمامی نیازهای آن در داخل مجموعه خودمان برآورده 
شود. درحال حاضر پروفیل ساتر سری لوالیی، کشویی، نرمال، ترمال بریک و المل ها 

)کرتین وال(، هندریل، آلوکوتا و ... را در سبد کاالیی خود دارد.
 مهم ترین ویژگی های پروفیل ساتر چیست؟

یکــی از مهم ترین ویژگی های پروفیل ســاتر کامل بودن قالب هــای این پروفیل 
اســت و این که تمامی این قالب ها ضمن رعایت اســتانداردهای جهانی مطابق با نیاز 
مشــتریان داخلی و توسط مجموعه خودمان طراحی و تولید شده است. همچنین تیم 
فنی مجموعه ما تمامی محاســبات فنی پروژه ها و از صفر تا صد محاسبات و اجرا را 
مطابق با نیاز پروژه و در صورت درخواســت مشــتری با دقت و سرعت بسیار باالیی 
انجام می دهد. بر همین اســاس مدت زمان تحویل بار به مشــتری، قیمت تمام شده و 
کیفیت نهایی محصول ســه ویژگی است که به نظر ما پروفیل ساتر را نسبت به سایر 

محصوالت متمایز می کند.


