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گذر از پیچ وخم صنعت پنجره
گفتگوی پنجره ایرانیان با مدیرعامل وین بست؛

پیرامون مجموعه وین بست و نحوه شروع فعالیت آن اندکی توضیح دهید.
گروه تولیدی صنعتی وین بست از سال 89 در زمینه تولید دروپنجره دوجداره یو.پی. وی. سی 
در فــاز 4 مرکزی مجموعه آهن مکان فعالیتــش را آغاز کرد. ما با کمترین امکانات و زمانی 
که تعداد کمی کارگاه و واحد تولیدی دروپنجره یو.پی.وی.ســی در مجموعه آهن مکان فعال 
بودند کارمان را در اینجا آغاز کردیم و توانســتیم پله پله و با پشــت سر گذاشتن مشکالت و 
ســختی هایی که در این کار وجود دارد به جایگاه فعلی برســیم. شروع کار ما با یک دستگاه 
تک ســر بود و با پروفیل آورتا شروع به ساخت و مونتاژ دروپنجره کردیم. بعد از چند ماه و در 
سال 90 موفق شدیم دستگاه هایمان را ارتقاء داده و تعویض کنیم و هم زمان نمایندگی تولید 
دروپنجره با پروفیل ویستابســت را نیز به دست آوردیم. سال 94 هم راستا با توسعه بازار و با 
افزایش ظرفیت تولید، ماشین آالت و دستگاه های خم پروفیل را نیز به مجموعه اضافه کردیم. 
در حال حاضر تعداد 6 نفر در کارگاه دروپنجره سازی و 4 نفر نیز در کارگاه خم مجموعه وین 

بست مشغول فعالیت هستند.
چه عاملی باعث شد بخش خم را به مجموعه وین بست اضافه کنید؟

با تجزیه وتحلیل بازار به این نتیجه رســیدیم که در منطقــه جنوب و جنوب غربی تهران 
کارگاه خــم پروفیل یو.پی.وی.ســی وجود ندارد به همین دلیل تصمیــم گرفتیم که در کنار 
کار مونتاژ دروپنجره به این بخش نیز بپردازیم. خوشــبختانه بســیاری از همکارانمان در این 
محدوده به ویژه بازار آهن مکان از این کار اســتقبال خوبی به عمل آوردند و هم اینک بخش 

عمده مشتریان ما را همین همکارانمان در آهن مکان تشکیل می دهند.
میزان رضایت مشتریان و کیفیت کار خم مجموعه وین بست چگونه است؟

کار خم از یک ظرافت و ســختی خاصی برخوردار اســت به همین سبب باید این کار با 
دقت بســیار باالیی انجام شود تا زیبایی اش را در پنجره نشــان دهد. خوشبختانه تاکنون 
بیشــترین میزان رضایت را داشــته ایم و موارد اندکی بوده که آن هم به خاطر کیفیت پایین 

گروه صنعتی وین بســت از جمله مجموعه های فعال صنعت دروپنجره در بازار آهن مکان تهران اســت که از سال 89 فعالیتش را در 
زمینه تولید و مونتاژ دروپنجره دوجداره یو.پی.وی.ســی آغاز کرده است. این مجموعه هم اینک با گسترش و توسعه فعالیت های خود، 
خدمات متنوعی شامل مونتاژ دروپنجره، نصب، اجرای خم های مختلف یو.پی.وی.سی و... به مشتریان ارائه می دهد. ماشین آالت مدرن، 
نیروی فنی متخصص و باتجربه و ســال ها فعالیت در این رشته باعث شده تا اجرای خم وین بست با استقبال خوبی از سوی مشتریان 
و همکاران بازار آهن مکان و سایر نقاط کشور همراه شود. وین بست خم های ویترینی، قوسی، هاللی، نعل اسبی، مسجدی، 90 درجه، 
دایره و خم های خاص را در ســریع ترین زمان و با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت برای مشــتریان سراسر کشور اجرا می کند. برای 
آشنایی بیشــتر با این مجموعه موفق گفتگویی با حیدر زارعی، مدیرعامل جوان و پرتالش آن انجام داده ایم که مشروح آن را در ادامه 

با هم می خوانیم:

اشـاره
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پروفیل های مصرفی اتفاق افتاده اســت. چــون همان طور که می دانید پروفیلی که کار خم 
روی آن انجام می شــود باید از کیفیت بســیار باالیی برخوردار باشــد تا فرایند خم کاری را 

تحمل کرده و دفرمه نشود.
شــرکت وین بست با برخورداری از نرم افزارهای روز دنیا و تجربه های تخصصی در زمینه 
خم دروپنجره یو.پی.وی.ســی، توانســته نیازهای متنوع عموم مشتریان را به خوبی احساس 
کرده و آنها را به خوبی تامین کند. طراحی و اجرای دقیق خم های مختلف مستلزم اندازه گیری 
دقیق و بدون خطا اســت، ازاین رو مرحله اندازه گیری به وسیله مترهای لیزری توسط پرسنل 
آموزش دیده درنهایت دقت و ریزبینی انجام می شــود. در مرحله بعد اســتفاده از دستگاه های 
دقیق و مدرن توســط نیروی کار باتجربه است که می تواند در به دست آوردن نتیجه مطلوب 
نهایی بسیار تعیین کننده باشد. همه این موارد دست به دست هم می دهند تا شرکت وین بست 
اجرای دقیق تمامی پروژه های خم را در ســریع ترین زمــان، باالترین کیفیت و با نازل ترین 

قیمت انجام دهد.
حضور در بازار آهن مکان چه مزایایی برای کار شما دارد؟

همان طور که می دانید بازار آهن مکان از گذشته تاکنون به عنوان بازار اصلی و بورس فلزات 
تهران بوده اما چند ســالی اســت که تعداد زیادی از فعاالن صنف دروپنجره یو.پی.وی.سی 
شامل کارگاه های تولیدی، یراق آالتی ها، پروفیل فروش ها و سایر ملزومات این صنف به این 
بازار آمده و به نوعی مرکزیت و بورس صنف دروپنجره یو.پی.وی.ســی نیز شده است. حضور 
تعداد زیادی کارگاه دروپنجره ساز در این بازار اولین مزیت برای ماست و همان طور که اشاره 

کردم بخش عمده ای از مشتریان ما را هم همین همکاران تشکیل می دهند. 
از ســوی دیگر وجود انواع پروفیل ها و برندهای مختلف پروفیل به ما کمک می کند تا 
سفارش مشتریان سایر نقاط کشور و حتی دورترین شهرستان ها را به راحتی تامین کرده و 
بعد از اجرای خم، برایشان ارسال کنیم. به این صورت هزینه ارسال پروفیل از شهرستان 
برای ما و احتمال ضربه دیدن و سایر مشکالت آن نیز برای هر دو طرف حذف می شود.

بازار آهن مکان از یک موقعیت اســتراتژیک نسبت به شهر و سایر کارگاه های اطراف 
تهران برخوردار اســت به نحوی که هم دسترسی از سمت شهر و مشتریانی که از تهران 
می آیند مناســب است هم برای رفت وآمد به شــهرک های صنعتی و کارگاه های اطراف 
تهران. کارگاه ما در بازار آهن مکان از امکان دسترسی به همه این موارد برخوردار است 

و این موضوع در پیشرفت کارمان نیز موثر بوده است.
در حال حاضر چه خدماتی در بخش خم انجام می دهید؟

همان طور که اشــاره کردم ما در اینجا قالب هــای خم تمامی برندهای موجود در بازار 
کشــور را داریم و در ســریع ترین زمان و با باالترین کیفیت انواع خم های هاللی، نعل 
اسبی، دایره، قوس، 90 درجه، ویترینی و... را در ابعاد و اندازه های مختلف انجام می دهیم. 
از دو ســال پیش تاکنون قالب خم ســری 70 ویستابســت را نیز بــه قالب های خم 
مجموعه اضافه کردیم که از معدود کارگاه هایی هســتیم که در ســطح کشور این قالب 
را اجــرا می کند. عالوه بر کیفیت باال و تحویل کار در ســریع ترین زمان، مجموعه وین 
بســت در بحث قیمت نیز دارای قیمتی کامال رقابتی است و کار ما از تخفیفات ویژه نیز 

برخوردار است.

میزان گرایش و استقبال بازار از پنجره های طرح خم چگونه است؟
در ســال های گذشته برخی ســازندگان و تولیدکنندگان به دلیل این که فکر می کردند کار 
اجرای خم دشوار اســت از پذیرش و قبول پروژه های خم دار خودداری می کردند ولی امروزه 
با ورود دســتگاه های پیشــرفته و وجود کارگاه هایی که با نیروی کار باتجربه اقدام به اجرای 
ســخت ترین و ظریف ترین خم ها در پنجره های یو.پی.وی.سی می کنند دیگر این تفکر وجود 
ندارد و بسیاری از سازندگان به دلیل زیبایی خاصی که پنجره های خم دار دارند از این طرح ها 
اســتقبال می کنند. استفاده از پنجره خم دار در نمای ساختمان ها نیز بسیار فراگیر شده است و 
سلیقه جامعه نیز به دلیل این که پنجره های چهارگوشه و قدیمی تنوع زیادی ندارند از این نوع 
پنجره ها و نماها استقبال می کند. از بین رفتن محدودیت هایی که در اجرای خم وجود داشت 
باعث شده دست طراحان و معماران نیز برای اجرای نماهای متنوع با طرح های پیچ  و خم دار 

و مدرن باز شود و شاهد طراحی های زیبایی در این زمینه نیز باشیم.
اجرای خم و فرایند خم کاری تاثیری بــر پروفیل مصرفی و کیفیت نهایی 

پنجره دارد؟
فراینــد خم کاری یک مرحله از کار اســت که با گرم کردن پروفیــل در کوره و با کمک 
دســتگاه های جانبی، خم مورد نظر در پروفیل ایجاد می شــود. طبیعی اســت که اگر کیفیت 
پروفیل اولیه از یک سطحی پایین تر باشد فرایند خم نیز به درستی انجام نشود. لذا الزم است 
پروفیلی انتخاب شــود که از کیفیت باالیی برخوردار باشد هرچند خود مرحله خم کاری هیچ 
تاثیــر منفی بر روی پروفیل نمی گذارد. درمجمــوع می توان این گونه نتیجه گرفت: پنجره ای 
که خم دارد مطمئنا از پروفیل باکیفیتی در تولید آن اســتفاده شده است چون پروفیل ضعیف 

توانایی اجرای خم را ندارد.
این اتفاق برای پروفیل های لمینت شده به چه شکل است؟

در پروفیل های لمینت شــده نیز به همین ترتیب است که فرایند خم کاری درصورتی که از 
مواد و متریال مناســب و باکیفیتی در کار لمینت اســتفاده شده باشد هیچ تاثیر منفی بر روی 
آن ندارد اما اگر کیفیت چسب یا فویل لمینت در سطح پایینی باشد، خودش را در هنگام خم 
نشان می دهد و پروفیل تاول می زند. پس به همان ترتیب، اگر پنجره لمینت شده ای خم کاری 

شده باشد حتما از پروفیل و لمینت خوبی برخوردار بوده است!
نحوه گارانتی و خدمات پس از فروش شما به چه شکل است؟

واحد تضمین کیفیت شــرکت وین بســت وظیفه نظارت بر اجرای صحیح تمامی مراحل 
کار ازجمله فرایند خم کاری را بر عهده دارد تا رضایت مشــتریان به بهترین نحو حاصل شود. 
کیفیت باید در حین تولید ایجاد شــود نه آنکه در محصول نهایی ارزیابی شود. اصل تضمین 
دارای مفهومی گســترده است که شــامل تمامی تدابیر و راهکارهایی است که به تنهایی یا 
مشــترکا می توانند بر کیفیت محصول اثرگذار باشــند تا اطمینان از محصول حاصل شــود. 
محصــوالت ما در بخش دروپنجره عالوه بر گارانتی های شــرکتی از خدمات پس از فروش 
24 ســاعته برخوردار هســتند و نیروی کار ما برای حضور در هر نقطه ای از کشــور آمادگی 
کامل دارند. در بحث خم چون ما محصول جدیدی تولید نمی کنیم و فقط یک خدماتی را بر 
روی پروفیل آماده اجرا می کنیم نیازی به دادن گارانتی جداگانه نیســت و همان گارانتی های 

شرکتی کفایت می دهد.


