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گام های بلند آبادانی در آبایان پروفیل

 کارخانه آبایان پروفیل در کجا واقع شده، چه 
تعداد پرسنل و چه میزان وسعت دارد؟

کارخانه و گروه تولیدی آبایان صنعت در شهرستان دزفول 
استان خوزســتان واقع شده اســت. البته جهت سهولت در 
ثبت سفارش مشــتریان گرامی اقدام به احداث نمایندگی و 
شــعبه هایی در سراسر کشور کرده ایم که این امر باعث شده 
تا بعد مســافت و هزینه های بار تا حد زیادی سرشکن شود. 
آبایــان صنعت دزفول در حال حاضر تنها تولیدکننده پروفیل 
در استان اســت که در زمینی به مساحت 5000 مترمربع با 
2500 متر زیربنا فعالیت می کند. میزان تولید مجموعه 4000 
تن در سال است که در سه شیفت کاری و به صورت مداوم با 

مجموعا 30 نفر پرسنل در واحد تولیدی و 10 نفر در قسمت 
اداری مشــغول فعالیت هســتند. البته با طرح توسعه ای که 
درصدد اجرای آن هستیم میزان تولید به 10000 تن در سال 
و تعداد پرسنل به 2 برابر میزان فعلی افزایش خواهد یافت.

 انواع محصوالت تولیدی خــود را به تفصیل 
شرح دهید.

 در حال حاضر کلیه مقاطع اصلی جهت ساخت در و پنجره 
با شیشــه تک جداره و دوجداره در آبایان پروفیل قابل تولید 
و عرضه اســت. همان طور که اشــاره شد این وعده به تمام 
مونتاژکاران عزیز داده می شــود که بــه زودی و در ابتدای 
سال آینده طرح تکمیل قالب ها ازجمله تمام مقاطع سیستم 

کشــویی و مولین متحرک، پروفیل بازسازی، پروفیل اتصال 
فریم و پروفیل لوله و اتصاالت تکمیلی اجرا خواهد شد.

 مزیت و برتری محصوالت آبایان پروفیل به 
محصوالت مشــابه دیگر چیست؟ به عبارت دیگر 
یک مصرف کننده به چه دلیلی باید آبایان پروفیل 

را انتخاب کند؟
متاسفانه در جنوب کشور تولیدکننده فعال نداریم. این حق 
هم اســتانی های عزیز اســت که به راحتی و سرعت بیشتر و 
صــرف هزینه کمتر پروفیل خود را تهیه کنند. ما توانســتیم 
با تولیداتی باکیفیت مشکل این عزیزان را حل کنیم. استان 
ما و حتی اســتان های زیادی در کشور با توجه به گرم شدن 

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیر عامل آبایان صنعت؛

گروه تولیدی آبایان صنعت در ســال 89 با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی و رفع نیاز فعاالن صنعت ســاختمان فعالیت خود را در زمینه تولید 
در و پنجره یو.پی.وی.ســی با استفاده از بهترین پروفیل و یراق آالت در شهرستان دزفول استان خوزستان آغاز کرد. در ادامه با توجه به تجربه و 
ســابقه ای که در این عرصه به دست آورده بود اقدام به راه اندازی کارخانه تولید پروفیل یو.پی.وی.سی با برند آبایان پروفیل کرد. سیاست اصلی 
شــرکت آبایان صنعت بر پایه کیفیت، استاندارد تولید و رعایت حقوق مصرف کننده است که با به کارگیری ماشین آالت مدرن و پیشرفته همراه با 
پرســنل متخصص و کارآزموده و نرم افزارهای مخصوص جهت دقت در محاسبات، محصولی باکیفیت تولید و به بازار عرضه کرده است. ظرفیت 
فعلی این واحد 4000 تن در سال است که با 7 قالب اصلی تمام مقاطع اصلی در و پنجره دوجداره یو.پی.وی.سی در این مجموعه تولید می شود. 
در حال حاضر تولید در مجموعه آبایان صنعت بدون وقفه و در سه شیفت کاری انجام می شود و رایزنی های متعددی نیز جهت صادرات محصول 
به کشورهای همسایه صورت گرفته است. با طرح توسعه ای که مدیران مجموعه آبایان صنعت در نظر دارند اجرا کنند توان و ظرفیت این مجموعه 
به بیش از دو برابر افزایش خواهد یافت و با ایجاد اشــتغال در منطقه قدم های خوبی در رفع محرومیت و کمک به بهبود شــرایط تولید و صنعت 
ساختمان منطقه برداشته خواهد شد. برای آشنایی بیشتر با این مجموعه موفق گفتگویی با آقای امیر مسگرنژاد، مدیرعامل جوان و پرتالش گروه 

تولیدی آبایان صنعت انجام داده ایم که در ادامه توجه شما را به آن جلب می کنیم:

اشــاره
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زمین و میــزان تابش uv که باعــث تغییر رنگ محصول 
می شــود دچار مشــکالت فراوانی شــده اند و لذا در فرمول 
خود از افزودنی های مطرح اروپایی و با درصد باالتر استفاده 
کردیم تا ســطح پروفیل براق تر و در مقابل اشعه uv  بسیار 
مقاوم تر شــود. الستیک های درزگیر مورد استفاده نیز از نوع 
TPE و مقاوم در برابر اشــعه uv  اســت. همچنین آبایان 
پروفیــل محصول خود را در مقابل تغییر رنگ و شــکل به 

مدت 10 سال بیمه و ضمانت کرده است.
 آبایــان پروفیــل از چــه اســتانداردها و 
تولیدی خود  بــرای پروفیــل  گواهینامه هایــی 

برخوردار است؟
آبایــان پروفیــل دارای گواهینامــه اســتاندارد اجباری 
محصول و بیمه نامه پروفیل به مدت 10 ســال و گواهینامه 
iso9001  و iso10002 و افتخاراتــی از جملــه واحد 
نمونه اســتان خوزستان در سال 96 اســت. ضمنا اقداماتی 
جهت اخذ گواهی نامه تحقیقات مســکن و ساختمان در حال 

انجام است.
 به نظر شــما یــک پنجره یو.پی.وی.ســی 

استاندارد چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
در ساخت انواع پنجره یو.پی.وی.سی استانداردهایی وجود 
دارد کــه در هنگام تولید باید رعایت شــود تا مصرف کننده 
بتواند از مزایــای این در و پنجره دوجداره به نحو احســن 

استفاده کند. این موارد عبارت است از: 
نــوع پروفیل: ازلحاظ کیفی و همچنیــن از لحاظ قیمت، 
مهم ترین نقش در ســاخت یک پنجره یو.پی.وی.ســی را 
پروفیل ایفــا می کند. هرقدر یک پروفیل باکیفیت و مرغوب 
باشد مشکالت آتی پنجره دوجداره هم کمتر می شود. شاید 
یــک پنجره با پروفیل نامرغوب یا مرغوب از لحاظ شــکل 
ظاهری برای مصرف کننده عام قابل تشــخیص نباشــد، اما 

مشکالتی در آینده گریبان گیر مصرف کنندگان می شود.
یــراق آالت مصرفــی: یکــی دیگــر از مــواردی کــه 
مصرف کنندگان و مشــتریان عزیز در حین خرید یک پنجره 
عایق باید به آن توجه کنند نوع یراق آالت مصرفی اســت. 
یراق آالت یک پنجره شامل لوال، دستگیره و اسپانیولت است 

که هر یک عملکرد خاص خود را دارند.
نوع شیشــه دوجداره مصرفی: مورد بعدی نوع شیشــه 
دوجداره مورد استفاده در پنجره است. با توجه به اینکه ۷0 
درصد پنجره از شیشــه تشکیل شده است پس در انتخاب 
شیشه نیز دقت فراوانی باید صورت گیرد تا پنجره ها 100 
درصد عایق شود. هم اکنون در کارخانه های صنعتی ایران 
در ساخت شیشه دوجداره موارد استاندارد رعایت می شود، 
اما متاسفانه در بیشــتر کارگاه ها ساخت شیشه دوجداره، 
این شیشه ها به صورت دستی تولید می شوند و این موارد 

رعایت نمی شود.
کیفیت مونتاژ در و پنجره: یک پنجره خوب و اســتاندارد 
عالوه بر داشــتن مواد اولیه و متریال خوبی که به آن اشاره 
شــد می بایســت در ســاخت آن  هم تمام نکات ریز و مهم 
رعایت شــود. مجموعه ای که نتواند مونتاژ و تولید باکیفیت 

داشته باشد نمی تواند یک پنجره دوجداره استاندارد و مرغوب 
تحویل مصرف کننده دهد؛ بنابراین داشــتن نیروی مجرب و 
باتجربه و همچنین ماشــین آالت ساخت در و پنجره در این 

کار ضروری است.
نصب اســتاندارد پنجره: در واقــع نصب، یک پایان خوب 
برای یک پنجره دوجداره استاندارد است. نکته قابل توجه در 
نصب استفاده از ملزومات استاندارد، رعایت موارد استاندارد و 

به کارگیری افراد مجرب است.
 ارزیابی شــما از بازار فعلی در و پنجره های 

یو.پی.وی.سی چیست؟
وضعیت فعلی در این صنعت رو به  پیشــرفت است. هفت 
ســال پیش  آگاهی مردم در این صنعت بســیار پایین بود و 
خیلی از مــردم از مزیت های پنجره یو.پی.وی.ســی باخبر 
نبودند. خوشــبختانه االن آگاهی مردم بســیار بیشــتر شده 
و بــرای تهیه پنجره یو.پی.وی.ســی نیاز نیســت حتما به 
کالن شــهرها مراجعه و متحمل بعد مسافت شوند. حتی در 
شهرستان های کوچک هم این صنعت رواج پیدا کرده است.

کیفیت  که  بدون شناسنامه ای  تولیدکنندگان   
را قربانــی قیمت محصوالت خــود می کنند چه 

لطماتی به صنعت وارد می کنند؟
متاســفانه شــاهد ایــن موضوع هســتیم کــه برخی از 
تولیدکنندگان پروفیل در جهت کسب بازار فروش یا فروش 
بیشــتر، محصوالت خود را به قیمت های بسیار پایین عرضه 
می کنند که با توجه به قیمت تمام شــده پروفیل بر اســاس 
اســتفاده از مواد اولیــه مرغوب و درجه یــک، این قیمت ها 
نامعقول و غیرممکن بوده و هیچ گونه توجیه اقتصادی برای 
ارائه این قیمت ها وجود ندارد. لذا در جهت جبران این کسری 
قیمــت اقدام به کم کردن مواد افزودنی پروفیل می کنند که 
این عمل تاثیر بسزایی در پایین آمدن کیفیت محصول دارد. 
به عنوان مثال اکسید تیتانیوم موجود در پروفیل یو.پی.وی.سی 
از تمرکــز حرارت و گرما بر روی ســطح پروفیل جلوگیری 
می کند که در واقع رنگ سفید و شفاف بعضی از پروفیل های 
مرغوب مربوط به همین میزان درصد اکســید تیتان است. 

اکســید تیتان نور خورشید را منعکس می کند و مانع از جذب 
اشــعه ماورای بنفش به بدنه و گوشــت پروفیل می شود. در 
مواردی که جهت کاهش قیمت پروفیل درصد اکسید تیتان 
یا پایدارکننده های یو.پی.وی.ســی را کم می کنند، پروفیل 
دچار تغییر رنگ )زرد می شود( و ترک خوردگی می شود. این 
عمل برخی از تولیدکننده باعث شــده تا مشتریان نسبت به 
این صنعت و صنف تا حدودی بی اعتماد شــده و در انتخاب 

پروفیل پنجره های دوجداره تامل بیشتری به خرج دهند.
 شــرکت شــما تا چه حدی بر مونتاژکارانی 
که از محصوالت آبایان پروفیل استفاده می کنند 

نظارت دارد؟
سیاســت ما در آبایان پروفیل تکثــر و افزایش خریداران 
و نمایندگی هــای خود با حمایت و پشــتیبانی و نظارت بر 
فروش آنهاســت. همواره در تالش هســتیم تا با باال بردن 
کیفیت محصوالت خــود و ارائه قیمت های رقابتی زمینه را 
جهــت باال بردن قدرت رقابت مونتاژکاران فراهم کرده تا با 
فروش بیشــتر پروفیل های آبایان، به منافع مشترک با آنها 

دست  یابیم. 
لذا از ایــن حیث در فروش محصوالت خود وســواس و 
نظارت ویــژه ای داریم تا تولید در و پنجــره با پروفیل های 
تولیدی ما توسط مونتاژکاران محترم با نهایت کیفیت، دقت 
و رعایت اســتاندارد صورت گیرد تا بــا حفظ جایگاه خود به 
درجات باالتر نیز دست یافته و رضایت خاطر مصرف کنندگان 

نهایی در و پنجره تولیدی با آبایان پروفیل کسب شود.
 به نظر شما شــرکت های معتبر تولیدکننده 
برای باال بردن سطح کیفی این صنعت چه نقشی 

می توانند ایفا کنند؟
شرکت های تولیدکننده معتبری که در طول این مدت در 
عرصه تولید یو.پی.وی.سی فعالیت دارند می بایست همچنان 
به تولید محصوالت باکیفیت ادامه داده و به اعتماد مشتریان 
خود پاسخ دهند تا رضایت خاطر مصرف کنندگان نهایی این 
صنعت جلب شــده و با اطمینان به محصوالت تولید داخلی، 

گام بلندی در جهت آبادانی مملکت خویش بردارند.


