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شــرکت ترموپالست ازجمله مجموعه های فعال در زمینه تولید عایق های حرارتی پالستیکی، هارد پی.وی.سی و پلی آمید در ترکیه است. مهندس فرات سیدا اوغلو 
مدیرعامل شــرکت ترموپالست اســت. وی بعد از تحصیل در بخش فناوری اطالعات دانشگاه ایساک به آمریکا رفته و تحصیالت خود را در زمینه طراحي و ساخت 
ماشین آالت و ساخت قالب نیز به پایان رساند. پس از اتمام تحصیل در آمریکا به ترکیه برگشت و شرکت واردات و صادرات خود را تاسیس کرد. سیدا اوغلو در ادامه 
اقدام به راه اندازی کارخانه تولید عایق حرارتی پی.وی.سی و پلی آمید بانام ترموپالست Thermoplast با سرمایه و دانش خود کرد. این شرکت اگرچه با دانش 
مهندسی و تحقیقات تکنولوژیکی که در سراسر دنیا انجام شده، در ابتداي راه است اما امید می رود با توجه به پتانسیل و توانایی هایی که وجود دارد در آینده نزدیک 
دستاوردهای قابل توجهی کسب کند. سیدا اوغلو به زبان انگلیسي و روسي مسلط بوده و قادر به استفاده از بسیاری از برنامه های کامپیوتری حرفه ای است. خانم دکتر 
دجله ســیدا اوغلو خواهر مهندس فرات سیدا اوغلو، نائب رئیس مدیرعامل و یکی از اعضای متخصص، باتجربه و اصلی شرکت ترموپالست است. دجله سیدا اوغلو 
پس از تکمیل تحصیالتش در رشــته بازرگانی دانشگاه yeditepe، مدرک کارشناسی خود را در فروش و بازاریابی کسب کرد و درحال حاضر مشغول آماده کردن 

و ارائه پایان نامه دومش برای دکترای انسان شناسی اجتماعی است. در ادامه توجه شما را به گفتگویی که با مهندس فرات سیدا اوغلو انجام دادیم جلب می کنیم.

اشــاره

تولیدکننده عایق های حرارتی
پـی.وی.سـی و پلـی آمـید

گفتگو با مهندس ُفرات سیدا اوغلو، مدیرعامل شرکت ترموپالست؛

 ضمن معرفی کامل شرکت ترموپالست، درباره تاریخچه فعالیت 
این شرکت توضیح دهید. 

شرکت ترموپالســت تولیدکننده انواع هارد پي.وي.سي و پلي آمید، فعالیت تولید 
پالســتیک را در سال 2006 در Hadimkoy آغاز کرد. این شرکت ظرفیت تولید 
خود را در یک زمان بســیار کوتاه از طریق ســاختار نوآورانه و پویا گســترش داد و 
همواره در حال اضافه کردن محصوالت جدید اســت. شرکت ترموپالست که موفق 
شــده مقام اول در تولید محصوالتی با کیفیت باال و رضایت مشــتری را به دست 
آورد در ســال 2015 نیــز کارخانه ای در منطقه ادیرنه در مســاحت 6000 مترمربع 

تاســیس کرد. واحد تحقیق و توسعه شرکت ترموپالست با توجه به فناوری و دانش 
روز همواره محصوالت و فعالیت های شــرکت را ارتقاء می دهد. شرکت ترموپالست 
 PA 66 GF .درحال حاضر 40 خط تولید پي.وي.ســي با آخرین تکنولوژی روز دارد
بیست و پنج درصد مواد فایبرگالس، تقویت عایق های حرارتی پلی آمید که تولید آن 

بسیار تخصصی است نیز ازجمله محصوالت تخصصی این شرکت است.
 شرکت ترمو پالســت درحال حاضر چه نوع محصوالتی به بازار 

عرضه می کند؟
شــرکت ترموپالســت محصوالت مختلفی تولید و عرضه می کند که محصوالت 
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پی.وی.سی این شــرکت با نام تجاری Thermoplast و پلی آمیدهای تولیدی 
آن با نام تجاری Thermomid تولید می شوند. این محصوالت از کیفیت باالیی 

برخوردار بوده و به صورت اکسترود تولید می شوند. 
عایق های حرارتي پلي آمید بانام تجاری THERMOCORE؛

A2 کامپوزیت های کامال نسوز بانام تجاری THERMONUL؛ 
محصول مورد اســتفاده جهت اتصال پي.وي.سی ها، پلي آمیدها و فوم پلي یورتان 

بانام تجاری THERMOFOAM ؛
و محصولی جهت صیقل دادن و جالدهي به کامپوزیت های تولیدکننده ماشین آالت 

.THERMOMAK و مبدل های کامپوزیت بانام
 ارائه خدمات پس از فروش، گارانتی و بیمه در شرکت شما به چه 

صورت انجام می گیرد؟
شــرکت ما داراي سیستم کنترل کیفیت بسیار قوی است به گونه ای که همه مواد 
مصرفي از زمان ورود به کارخانه تا لحظه تولید کنترل می شوند. تمامی مواد مصرفي 
با شماره سریال و کدهای مختلف وارد مرحله تولید می شوند و هر محصول در زمان 
تولید و بعد از تولید نیز با تاییدیه البراتوار و گروه کنترل کیفیت کارخانه، مورد بررسی 

کامل قرار می گیرد تا به دست کاربر نهایي و مشتریان برسد.
تمامی محصوالت در آزمایشگاه بسیار مجهز و پیشرفته مجموعه در کارخانه ادیرنه 
و از طریق تست های ارائه شــده در جدول داده های METARIAL بررسی و تایید 
می شــوند. محصوالت پس از گذراندن این مراحل با مشخصات شرکت ما به عنوان 

تضمین گزارش انطباق سند حمل می شوند.
 مهم تریــن عوامل در بهبــود کیفیت محصوالت تولیدی شــما 
کدام اند؟ آیا برنامه ای برای به روزرسانی و ارتقاء سطح کمی و کیفی 

محصوالت و خدماتتان دارید؟
مــواد اولیه با کیفیت باال در تولید ما نقش موثری دارد. به کارگیری آخرین فناوری 
در دستگاه و قالب ها نیز از دیگر مواردی است که در تولید باکیفیت نقش مهمی ایفا 
می کند. مجموعه ما یکی از بهترین شــرکت های ترکیه است که با دانش و تجربه 
باال در طراحی و تولید قالب های خاص در این صنعت فعال هستیم. درحال حاضر ما 

بیشترین صادرات را به اروپا و تولیدکننده های داخلي داریم.
 کیفیت قطعات پالستیکي هارد پي.وي.سي و پلی آمید چه میزان 

در کیفیت نهایی پنجره تاثیر دارد؟
محصوالت ما ازجمله مواد رایج مورد اســتفاده در سیستم پنجره آلومینیومی است. 

همان طور که می دانید آلومینیوم دارای هدایت حرارتی بســیار باالیی اســت. برای 
اینکه سیستم آلومینیومی به عایق حرارتی تبدیل شود باید موادی غیر رسانا در میان 

پروفیل قرار داده شود تا مانع از تبادل حرارتی آلومینیوم گردد.
برای این موانع می توان از پي.وي.سي یا پلی آمید استفاده کرد. بااین وجود، توصیه 
می شــود از یک مانع حرارتی پلی آمیدي برای رســیدن به این پیوند استفاده شود. 
به این دلیل کیفیت محصول نهایی پلی آمید مورد اســتفاده با کیفیت مانع حرارتی 

ارتباط دارد. 
مانــع حرارتی پلی آمید بایــد با بهترین مــواد اولیه تولید شــود و از لحاظ فنی 

مناسب ترین اندازه را داشته باشد. 
کیفیت یک عنصر غیرقابل تعویض است. محصوالت با کیفیت ضعیف راه حل موثر 

برای برش پروفیل آلومینیوم را فراهم نمی کنند. 
بــه همین دلیل کیفیت موانع حرارتی پلی آمید و موانع حرارتی پی.وی.ســی باید 

بیشترین اهمیت را داشته باشند.
 مهم ترین مشــکالت فعلی صنف و فعالیت شــما چیست و چه 

راهکاری برای برون رفت از این مشکالت پیشنهاد می دهید؟
مهم ترین مشــکالت ما در این صنعت متاســفانه قیمت های رقابتي است. برخي 
از تولیدکننــدگان به منظور کاهش هزینه ها، کیفیت مواد اولیــه را نادیده گرفته، از 
ضخامت محصول نیز چشم پوشــی کرده و محصوالت بی کیفیتی را با قیمت پایین 

روانه بازار می کنند. 
به همین دلیل شــما نمی توانید یک محصول با کیفیــت را با هزینه خاصی تولید 
کنید. ما از روز تاسیس کارخانه بر این نکته کامال واقف بودیم که باید ازلحاظ کیفي 
و ساخت قالب از متریال بسیار خوب استفاده شود تا بتوانیم محصول نهایي باکیفیتی 

را به مشتریان و بازار ارائه کنیم.
 آیا تبلیغات تاثیری در پیشرفت کسب وکار و رونق بازار شما دارد؟ 

بهترین تبلیغ را چه نوع تبلیغی می دانید؟
مــا معتقدیم که بهترین تبلیغات، باال بودن کیفیت محصوالت اســت. به ســایر 
همــکاران نیز توصیه می کنیم مشــتریان خود را از محصــوالت خود آگاه کنید که 

بهترین تبلیغات برای شرکت شماست.
 همچنین در هنگام وارد شــدن به بخش جدید با هدف تبلیغات از آگاهی موجود 
در خصوص نام تجاری در فعالیت های تبلیغاتی مطمئن شــوید چراکه این کار یک 

فرایند بسیار مطمئن و مهم است.


