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گــروه صنعتی و کارخانجات آدوپن پالســتیک پرشــین، بزرگ ترین تولیدکننده 
پروفیل های یوپی وی ســی کشــور با برندهای تجاری وین تک، پالس پن و پالس تک در مهرماه سال 

1399 و هم زمان با گرامیداشــت روز جهانی استاندارد از سوی ســازمان ملی استاندارد ایران به عنوان واحد تولیدی 
نمونه ملی در کشور انتخاب شد.

به گزارش پنجره ایرانیان، نشــان ملی کیفیت عنوان مهم و ارزشــمندی اســت که هر ســال از 
ســوی سازمان استاندارد کشــوری و به دســت رئیس جمهور یا یکی از معاونان ایشان به برترین 

مجموعه های تولیدی و صنعتی کشــور که در زمینه رعایت قوانین و الزامات تعیین شده استاندارد 
ملی حائز بیشــترین امتیاز شده اند، اهدا می شود. در ارزیابی سال جاری سازمان ملی استاندارد، 

در بین 20 واحد نمونه کشوری، 6 واحد از استان آذربایجان شرقی انتخاب شدند و شرکت 
آدوپن پالســتیک پرشــین )وین تک( به عنوان تنها واحد صنایع ساختمانی در بین این 

واحدها حائز دریافت این نشان ملی شد.
 الزم به ذکر است که الزامات دریافت نشان استاندارد واحد نمونه کیفی ملی 

به قرار زیر بوده است:
اســتمرار در حفظ پروانه کاربرد عالمت اســتاندارد؛ عدم وجود نمره 
منفی واحد تولیدی در یک ســال ارزیابی منظم و مستمر؛ عدم وجود 
نقص بحرانی و عمده در ســنوات قبل؛ کامل بودن آزمایشــگاه واحد 
تولیدی و دارا بودن گواهینامه 17025؛ مشــارکت در تدوین و تجدید 
نظر اســتاندارهای ملی، منطقه ای و بین المللی؛ صــادرات؛ دارا بودن 
گواهینامه های سیســتم مدیریت معتبر در ســطوح ملــی و بین المللی؛ 
فعالیت های آموزشی؛ تداوم حضور یک مدیر کنترل کیفیت معین در واحد 
تولیدی و دارا بودن ســاختار کنترل کیفی؛ ارتقای ســطح فناوری و چگونگي 
روش ساخت و تولید که به مواردي نظیر افزایش کیفیت، تولید انبوه، کاهش قیمت 
تمام شــده و کاهش ضایعات منجر مي گردد؛ عقد قرارداد علمــی و تحقیقاتی با مراکز 
علمي، دانشــگاهي یا مراکز دانش بنیان، پارك های علمي و فناوري قرارداد علمي و تحقیقاتي 
در راستاي بهبود فرآیند کیفیت؛ دارا بودن مدارك و شواهدی دال بر انجام کار تحقیقاتی مرتبط با 

ارتقاء کیفیت؛ چاپ مقاالت اعم از ISI ، ISC و...؛ ثبت اختراع.
 آدوپن پالستیک پرشین اولین و تنها تولیدکننده پروفیل های یوپی وی سی 
در کشور است که مفتخر به دریافت این نشان کیفی ملی )کشوری( 
شده اســت. وین تک پیش ازاین نیز در ســال 98 به عنوان واحد 

نمونه کیفی استان آذربایجان شرقی انتخاب شده بود.
در گزارش زیر به گوشه ای از پتانسیل و توانمندی های 
مجموعه آدوپن پالستیک پرشین می پردازیم که باعث 
شــد سازمان استاندارد کشوری را متقاعد به اهدای این 

نشان مهم به مجموعه وین تک کند.

کـیفیتی جهانی با 
                                            نشان افتخـار ایرانی

آدوپن پالستیک پرشین واحد نمونه کیفي ملی استاندارد در کشور شد؛
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ایجاد زیرساخت برای تاسیس کارخانه در ایران
گروه صنعتی و کارخانجات آدوپن پالســتیک پرشین با مشارکت و همکاری تجاری 
گروه شــرکت های ADO ترکیه که پیشینه آن به سال 1950 میالدی برمی گردد، از 
سال 1379 شمسی فعالیتش را در زمینه تامین و عرضه پروفیل های یوپی وی سی مورد 
 )WIN TECH( استفاده در ساخت دروپنجره های دو و سه جداره با برند تجاری وین تک
در ایران آغاز کرد. در ابتدای سال 1389 با فراهم سازی زیرساخت های فروش و خدمات 
پــس از فروش و اتکا به اعتماد و اعتبار برند وین تک نزد فعاالن صنعت ســاختمان و 
شــناخت کامل پتانسیل و توانمندی های بازار ایران اقدام به ساخت و راه اندازی کارخانه 
تولید انواع مقاطع پروفیل های یوپی وی سی کرد و در حال حاضر با پیاده سازی و استقرار 
24 خط اکسترودر تولید پروفیل های یوپی وی سی و ظرفیت اسمی 45 هزار ُتن در سال 
به عنوان بزرگ ترین، مجهزترین و مدرن ترین کارخانه تولید پروفیل های یوپی وی ســی 
در کشور ایران محسوب می شود. شایان ذکر است که گروه صنعتی و کارخانجات آدوپن 
پالســتیک پرشــین هم اکنون عالوه بر تولید پروفیل های یوپی وی سی در زمینه تولید 
پانل های ام دی اف های گالس با برند تجاری ALKI و انواع درهای داخلی ساختمانی با 

برند تجاری DOORTECH نیز فعالیت دارد.
گفتنی اســت، گروه صنعتی ADO GROUP یکــی از معتبرترین هلدینگ های 
صنعتی کشور ترکیه اســت که فعالیت خود را از سال 1956 میالدی در شهر آنتالیای 
ترکیه آغاز کرده اســت. این هلدینگ معظم در زمینه تولید پروفیل های یوپی وی ســی 
ADOPEN، سیمان ADOCIM، انواع درهای داخلی ساختمان با متریال کامپوزیت 
WOODPVC با برند تجاری ADOKAPI، ساخت وساز، انبوه سازی و شرکت های 
ساختمانی ADOCONSTRUCTION، تولید انرژی از طریق تاسیس نیروگاه های 
آبی، بادی و خورشیدی ADOENERGY، فعالیت در زمینه معادن و تولید فرآورده های 
معدنی ADOMINERAL، تولید پوشــش های ســالن های بزرگ صنعتی از جنس 

یوپی وی ســی ADOFLOOR، فعالیت در زمینه خطــوط هوایی ADOAIR، تولید 
انواع یراق آالت مورد مصرف در صنعت دروپنجره یوپی وی ســی ACCADO، تولید 
قالب های ســاختمانی و پانل های کامپوزیت DEKADO و تولید مصالح ســاختمانی 

آلومینیومی ADOALUNINYUM فعالیت می کند.
تکنولوژی تولید گروه کارخانجات آدوپن پالستیک پرشین

گروه صنعتی و کارخانجات آدوپن پالستیک پرشین یکی از مدرن ترین و پیشرفته ترین 
مجموعه های تولیدی در کشــور است که تمامی سیســتم ها و فعالیت های تولیدی و 
فروش را مطابق با آخرین و به روزترین متدهای دنیا طراحی و پیاده ســازی کرده است. 
دســتیابی به موفقیت های پیاپی و کســب عناوین مختلف در صنعت دروپنجره کشور 
موید این نکته است که مجموعه وین تک به افق های روشن تر و بازارهای بزرگ تر در 
سطح منطقه و جهان می اندیشد. مجموعه آدوپن پالستیک پرشین در زمینه تکنولوژی 
و ماشین آالت تولید، یکی از سرآمدترین مجموعه های فعال در کشور است که در ادامه 

به گوشه ای از این توانمندی ها اشاره می کنیم:
سیستم یکپارچه و پیشرفته میکسینگ

در فرایند تولید پروفیل های یوپی وی ســی یکی از بخش های بســیار مهم، کلیدی و 
حساس واحد میکسینگ است. مجموعه آدوپن به منظور تولید پروفیل های یوپی وی سی 
با کیفیت و رنگ یکنواخت از سیســتم میکســینگ و انتقال مواد به صورت پیشــرفته 
و کامال اتوماتیک اســتفاده می کند. در سیستم میکســینگ این مجموعه که یکی از 
پیشــرفته ترین و مدرن ترین سیستم های موجود در جهان است، با توجه به نیاز مصرف 
خطوط تولیدی )اکسترودرها( سیســتم به صورت تمام اتوماتیک مواد مورد نیاز با توجه 
به ترتیب مشــخص شــده )با دقت صدم کیلوگرم( از سیلوها به دستگاه میکسر منتقل 
می شــود و پس از ترکیب این مواد، فرآیند ســرد و گرم و اتمام دوره انتظار در سیلوی 

کارخانه به خطوط تولیدی منتقل می شوند.
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اکسترودرهای مدرن و پیشرفته آلمانی
بــا توجه بــه ارتباطات گســترده و قراردادهــای همکاری مشــترك بین گروه 
کارخانجات آدوپن پالســتیک پرشــین با شــرکت KRAUSS MAFFEI آلمان 
تمامی اکسترودهای اســتقراریافته در کارخانه وین تک ایران از آخرین دستاوردها و 

تکنولوژی برتر این کمپانی معتبر بهره می برند.
آزمایشگاه و واحد کنترل کیفی

یکی از اهداف استراتژیک و سازمانی گروه کارخانجات آدوپن، تضمین کیفیت محصوالت 
تولیدشده در جهت رعایت و احترام به حقوق مصرف کنندگان است که در این راستا با استقرار 
سیستم های کنترل کیفیت از مرحله تامین مواد اولیه تا محصول نهایی و بهره مندی از منابع 
انسانی متخصص و کارآزموده به همراه تجهیزات آزمایشگاهی مدرن و پیشرفته، بزرگ ترین 
و مدرن ترین واحد آزمایشــگاه کنترل کیفیت را در صنعت تولید پروفیل های یوپی وی سی در 

کشور ایران به خود اختصاص داده است.
آزمایشــگاه کنترل کیفی گروه کارخانجات وین تک از همــان ابتدای فعالیت خود با انجام 
آزمون ها و کنترل های مستمر برای تولید محصوالتی با کیفیت و پیاده سازی و استقرار الزامات 
اســتاندارد موفق به دریافت گواهینامه تایید صالحیت آزمایشــگاه همکار سازمان استاندارد 
و تحقیقــات صنعتی ایران شــد و در حــال حاضر با حفظ روند رو به رشــد خود ضمن اخذ 

گواهینامه های متعدد و کاربردی به عنوان نخســتین، پیشــرفته ترین و تنها آزمایشگاه کنترل 
کیفی »محصول محور« در صنعت یوپی وی سی ایران مشغول به ارائه خدمات است.

با نگاهی به پیشینه، تکنولوژی، تجهیزات و ماشین آالت، توانمندی ها و پتانسیل های 
مجموعه آدوپن پالســتیک پرشین دیگر شــکی باقی نمی ماند که چنین مجموعه ای 

می تواند و باید که عنوان واحد نمونه کیفی ملی استاندارد کشور را به دست آورد.
بهره گیری از آخرین تکنولوژی و ماشین آالت روز اروپایی، استفاده از بهترین و مرغوب ترین 
مواد اولیه و افزودنی های اروپایی و برندهای معتبر دنیا، دارنده اســتاندارد اجباری از سازمان 
ملی استاندارد ایران، گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، گواهینامه های 
سیستم مدیریتی شرکت مبتنی بر اســتاندارهای ISO 9001:2015 )مدیریت کیفیت(، 
)مدیریت   ISO45001:2018 ،)زیســت محیطی )مدیریــت   ISO14001:2015
 ISO10004:2018 و   ISO10002:2018 حرفــه ای(،  بهداشــت  و  ایمنــی 
)رضایت مندی مشتری( از موسســه TUV NORD  آلمان، تنها دارنده آزمایشگاه دارای 
گواهینامه ISO/IEC 17025  محصول محور در صنعت پروفیل های یوپی وی ســی در 
ایران، کســب گواهینامه RAL GZ 716 A به عنــوان معتبرترین گواهینامه بین المللی 
در زمینه تولید پروفیل های یوپی وی ســی از موسســه SKZ و انجمن کیفی سیســتم های 
دروپنجره یوپی وی ســی )GKFP( از کشــور آلمان، دارا بودن باالترین ظرفیت اسمی و 

ش
زار

گ
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واقعی تولید پروفیل های یوپی وی سی در کشور، به کارگیری نیروهای متعهد و کارآزموده 
جهت نوآوری در صنعت ســاختمان و احترام و توجه به حقوق مصرف کننده در راستای 
ایجاد کســب  و کار حرفه ای و اخالق مدار ازجمله مهم ترین عواملی بود که باعث شــد 

مجموعه آدوپن موفق به دریافت این نشان مهم و معتبر ملی شود.
پروفیل های تولیدشــده در مجموعه آدوپن پالستیک پرشین که با برندهای مختلفی 
همچون وین تک، پالس پن و پالس تک تولید و عرضه می شوند نیز دارای مزایا و نقاط 
برتری متعددی هســتند کــه در این رابطه می توان به مواردی از قبیل، پوشــش کلیه 
طیف های مورد نیاز مقاطع پروفیل یوپی وی ســی از قبیل انواع پنجره های نرمال بازشو 
و پنجره های کشــویی در تمامی ابعاد مورد نیاز صنعت ســاختمان، تولید پروفیل های 
یوپی وی سی با پوشش های رنگی لمینت تهیه شــده از بهترین برندهای اروپایی جهت 
پاســخگویی به ســالیق مختلف مصرف کنندگان و تامین نیاز معماران، مقاوم در برابر 
تابش شــدید آفتاب، باد، باران و طوفان های شدید و مناسب برای تمامی شرایط جوی 

و اقلیمی اشاره کرد.
آدوپن پالســتیک پرشــین همچنین دارای بزرگ ترین شــبکه نمایندگی های تولید 
دروپنجره یوپی وی ســی با برندهای وین تک، پالس پن و پالس تک در سراسر ایران 
است و صادرات به 11 کشــور حوزه خلیج  فارس و دریای خزر )کشورهای CIS( را در 

دســتور کار دارد. این مجموعه مجهز به بزرگ ترین واحد پشتیبانی و خدمات فنی است 
که ارائه گارانتی و بیمه نامه معتبر محصوالت به مصرف کنندگان پروفیل های تولیدی و 
همچنین نظارت مستمر بر کیفی سازی محصوالت نهایی ساخته شده توسط نماینده های 

مجاز وین تک را به عهده دارد.
وین تک، تلفیق مشتری مداری و کیفیت گرایی

مجموعه گــروه صنعتی آدوپن پالســتیک پرشــین عرضه کننــده برند تجاری 
WIN TECH با شــعار مشتری مداری و صیانت از حقوق مصرف کنندگان و فعاالن 
صنعت دروپنجره و ســاختمان، جهت تولید محصوالت با کیفیت و استاندارد تالش 
می کنــد. این مجموعه بــزرگ صنعتی با عزم و اراده مدیــران خود و بدون در نظر 
گرفتن منافع اقتصادی در راســتای اعتالی کیفیت صنعت دروپنجره یوپی وی ســی 
کشور موفق به کسب عناوین مختلفی ازجمله واحد نمونه کیفی استاندارد و مجموعه 
مشتری مدار در صنعت دروپنجره کشور شده است که این خود مهر تاییدی بر کیفیت 
بســیار باالی محصوالت تولیدی وین تک و به تبع آن اعتماد کامل مصرف کنندگان 
در انتخاب این برند اســت. برندی که به افق های روشــن تر و بازارهای بزرگ تر در 
منطقه و جهان می اندیشــد و فتح قله های موفقیت را در صنعت دروپنجره کشــور 

همچنان ادامه می دهد.
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