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پاینـدژ، آینده ای سرشار از آرامش

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیر عامل شرکت باتیس سازان گیتی؛

شرکت باتیس ســازان گیتی ازجمله مجموعه هایی است که در 
 )PAYANDEJ( زمینه تولید پروفیل یوپی وی سی با نام تجاری پایندژ
در کشور فعالیت می کند. این مجموعه با استفاده از ماشین آالت 
و تکنولوژی روز دنیا، مواد اولیه مرغوب و اســتاندارد و همچنین 
به کارگیــری نیروی فنی مجرب و متخصــص تالش می کند تا 
محصولی مطابق با نیاز مصرف کننده داخلی و متناسب با شرایط 
اقلیمی و آب و هوایی کشــور تولید و به بازار دروپنجره عرضه 
کند. در همین راســتا مجموعه تولیدی صنعتی باتیس ســازان 
گیتی اقدام به تولید و عرضه پروفیل یوپی وی ســی دروپنجره  
4و 5 کاناله ســری 60 پایندژ و چند محصول جانبی دیگر کرده 
است. شرکت باتیس سازان گیتی همچنین دارای یک کارخانه 
تولیدی مجزا با نام »حامی گســتر تهران« اســت که در زمینه 
تولید لوله و اتصاالت پی وی سی فعالیت میکند. این مجموعه با 
سابقه درخشان و با استفاده از کادری توانمند و باتجربه، دارای 
تولیداتی متنوع و مبتکر طرح های نوین در سیســتم آبرسانی و 
فاضالب شهری، سیستم فاضالب و هواکش ساختمان، سیستم 
آبیاری تحت فشــار، انتقال کابل های برق و مخابرات و لوله های 
دیواره چاه است. گروه خبری پنجره ایرانیان به منظور معرفی اهم 
فعالیت ها و آخرین دستاوردها و محصوالت این مجموعه تولیدی 
گفتگویی با مهندس حسین خادمی ولی پور، مدیر عامل شرکت 
باتیس سازان گیتی انجام داده است که مشروح این گپ و گفت 

را در ادامه باهم می خوانیم.

اشـاره

برای آشنایی بیشتر مخاطبان نشریه ابتدا پیرامون تاریخچه تاسیس 
و فعالیت شرکت باتیس سازان گیتی )برند پایندژ( توضیح دهید.

همگام با پیشــرفت صنعت ســاختمان در ایران و بهینه ســازی مصرف انرژی در 
ساختمان ها، شرکت باتیس ســازان گیتی با مطالعات فراوان در زمینه تولید پروفیل 
یوپی وی ســی و باتوجه به نیــاز بازار در ایران، قدم به عرصه فعالیت در این راســتا 

گذاشت و توانست پروفیلی با کیفیت باال با برند پایندژ تولید و روانه بازار کند.
پروفیل پایندژ درحال حاضر چه محصوالتی )سیستم ها و کالس های 
مختلف پروفیل( به بــازار عرضه می کند؟ آیا برنامــه ای برای ارائه 

محصول جدید به بازار دارید؟
فعالیت تخصصی و اصلی شرکت باتیس سازان گیتی تولید پروفیل یوپی وی سی با 
نام تجاری پایندژ اســت که با بهره گیری از نیروهای کارآمد و استفاده از به روزترین 
تجهیزات فنی، ماشــین آالت پیشــرفته و همچنین نمایندگانی فعال و کارآزموده در 
سراسر کشور فعال است. این مجموعه با بهره گیری از دانش فنی متخصصان داخلی 
خود در امر تولید در تالش است روزبه روز بر کیفیت محصوالت خود افزوده و همگام 

با تکنولوژی روز دنیا در این صنعت گام بردارد.

 پروفیل پایندژ در چه ســطح کیفی تولید می شــود و تاکنون چه 
استاندارد یا گواهینامه هایی را دریافت کرده  است؟

پایندژ به عنوان تولیدکننده پروفیل دروپنجره یوپی وی سی افتخار دارد که محصوالت 
این شرکت را با باالترین کیفیت و رعایت حداکثر شاخص های استانداردهای مربوط 
به تولید پروفیل دروپنجره یوپی وی سی تولید و در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد.

ارائــه بیمه نامه، گارانتی و خدمات پس از فروش محصوالت پایندژ 
به چه صورت انجام می گیرد؟

پروفیــل پایندژ نهایت تــالش را جهت افزایش رضایت مندی مشــتری با تولید 
محصول باکیفیت به ســبب تامین بهترین مواد اولیه، تحویل کاالی به روز و خدمات 
پس از فروش ایفا می کند. در این راســتا جهت احترام بــه حقوق مصرف کنندگان 
تمامی محصوالت شرکت در تمام مناطق آب و هوایی از جهت کیفیت به مدت 10 

سال تحت پوشش بیمه مسئولیت کیفیت بیمه ایران قرار دارد.
پایندژ در زمینه توســعه بازار و صادرات محصول به خارج از کشور 

برنامه ای دارد؟
پروفیل یوپی وی ســی تولیدشده پایندژ به دلیل استفاده از تجهیزات روز دنیا و مواد 
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اولیــه وارداتی مرغوب، به لحاظ کیفی قابل رقابت با پروفیل های تولیدی در خارج از 
کشور است و در این زمینه برنامه هایی در دست اقدام داریم.

توجه به شرایط اقلیمی در تولید یک پروفیل یوپی وی سی باکیفیت 
تا چه حد موثر است؟ این عوامل تا چه اندازه در تولید پروفیل پایندژ 

رعایت می شوند؟
با توجه به تنوع شــرایط آب و هوایی کشــورمان ایران، فرموالسیون پروفیل های 
دروپنجره تولیدی پایندژ مطابق با سخت ترین شرایط آب و هوایی کشور و با استفاده 
از مــواد اولیه آلمانی و با ضخامت دیواره خارجی در کالس A و B مقاومت در برابر 
برخورد ناشــی از ســقوط وزنه در دمای پایین )حداکثر ارتفاع(، پروفیلی در کالس 

برترین پروفیل های روز دنیا تولید و به بازار مصرف عرضه می کند.
محدودیت واردات پروفیل های خارجی چه تاثیری بر بازار و صنعت 

پروفیل یوپی وی سی کشور دارد؟
در بســیاری از موارد پروفیل های وارداتی با کیفیت نازل و قیمت تمام شــده کمتر 
به دســت مشتری می رسد که اغلب حتی در کشور تولیدکننده به فروش نمی رود. با 
توجه به کیفیت قابل رقابت تولیدات داخل، محدودیت در زمینه واردات، از یک طرف 
باعث پیشــرفت داخلی شده و از جهت دیگر از خروج ارز از کشور جلوگیری می کند. 
به این نکته نیز باید توجه داشــت که تولیدکننده با مشاهده محصوالت ارزان  قیمت 

خارجی در بازار، مسلما دلسرد شده و تولید کشور افول می کند.
مهم ترین مشکالت فعلی صنف و فعالیت شما چیست و چه راهکاری 

برای برون رفت از این مشکالت پیشنهاد می دهید؟
متاســفانه در بازار پروفیل یوپی وی ســی تعدادی از تولیدکنندگان با اســتفاده از 
مواد اولیه نامرغوب و عدم رعایت اســتانداردها موجب نابسامانی قیمت ها می شوند. 
رقابــت اصلی ترین عامل کاهش قیمت در کاالهای موجود در بازار اســت. از آنجا 
کــه کاالهای با کیفیت جای خود را در بــازار به صورت برند تحکیم می کنند عده ای 
از تولیدکنندگان به فکر شبیه ســازی و ارزان ســازی این دسته از اقالم برای فروش 
یا ســود بیشتر می افتند که در اصطالح نام آن را کاالی اقتصادی می گذارند. طبیعتا 
هدف این افراد کار کردن با ســود کمتر نیســت بلکه برعکس تالش می کنند سود 

بیشتری نسبت به برند اصلی به دست آورند. بدیهی است این هدف جز با کم کردن 
اســتانداردها و کیفیت تولید و مواد اولیه به دست نخواهد آمد. تولیدکنندگان پروفیل 
یوپی وی ســی و یراق نیز از این قضیه مستثنا نیســتند و کاالی نامرغوب خود را با 
تبلیغــات زیاد و به ظاهر ارزان وارد بازار می کنند که این مهم تصمیم خریدار را برای 
انتخاب سخت تر می کند. پنجره یوپی وی ســی ارزان نخریم، چون هر ارزانی دلیلی 
دارد، بلکه باید پنجره یوپی وی ســی را با قیمت مناســب بخریم. پرواضح است که 

مرغوبیت کم هزینه نیست.
مشــکالت موجود در صنایع کشــور به ویژه صنعت ساختمان چه 

تاثیری بر صنعت دروپنجره و فعالیت مجموعه شما داشته است؟
کشور ما مشکالت متعددی از قبیل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... دارد که برخی 
از آنها از قبل بر کشور ما حاکم بوده و برخی دیگر مانند کرونا طی چندین ماه اقتصاد 

کشور و تولیدکنندگان را اعم از صادرات و واردات تحت شعاع خود قرار داده است.
از مهم ترین مشــکالت صنف پروفیل یوپی وی سی تحریم ها و نوسانات نرخ ارز 
و تامین مواد اولیه خارجی اســت که به شــدت تولیدکنندگان را با مشکل مواجه 

کرده است.

پنجره ای برای همیشه 


