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تاریخچه شرکت
نــام شـــرکت

 :توسعه عمران پرکوک

پرکوک ()parkook

 :در فرهنگ لغت فارسی به معنای
عمارت عالی می باشد.

نام های تجاری

 :تاپکو ( )TOPCOو تاو ()TAV

شــروع فعالیــت

 :سال 1391

ماشیــن آالت

elumatec ecoline :

ظرفیت تولید روزانه 180 :پنجره

محـل کارخـانـه

 :شهـرک صنـعتی سمنان

پروفیـل یو پی وی سی مصـرفی  :ویستابست
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غرفه تاپکو در نمایشگاه بین المللی در و پنجره تهران 1392

غرفه تاپکو در نمایشگاه بین المللی در و پنجره تهران 1393
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مازندران ،سرخرود
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دانشگاه آزاد جاجرم

سمنان ،شهرک گلستان

6

سمنان ،بلوار استقالل

سمنان ،بلوار  17شهریور

سمنان ،باغ فردوس ،خیابان شهید صباغیان

شهمیرزاد ،ستاره آبی 8
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تاپکو اولین طراح و تولید کننده در و پنجره دو جداره  upvcسنتی به سبک معماری ایران اسالمی

تهران ،پامنار ،مجتمع برمیس
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سمنان ،خیابان شهید صباغیان
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سمنان ،بلوار شهید اخالقی
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سمنان ،بلوار امام

تهران ،شهرک مروارید
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یو پی وی سی
یو پی وی سی مخفف كلمات  Unplasticized Poly Vinyl Chlorideمي باشد كه در اوايل دهه  1960در آلمان ساخته شده ،با وجود این توسعه
یو پی وی سی در این صنعت مشکالتی را به همراه داشت .به عنوان مثال عوامل نرم کننده که برای ایجاد انعطاف پذیری در دمای پائیــن به آن
اضافه می شد محصول را از پـی وی سی خارج می کرد و ماده متخلخلی را بوجود می آورد که خواص مورد نظر را نداشت.

شهمیرزاد ،روبروی CNG

بـعد از سال ها تولید کنندگان مواد خام فرموالسیون جدیدی را ارائه دادند که با افزودن مواد مختلفي مثل ضربه گيرها،
نرم كننده ها ،مواد ضد احتراق ،روان كننده ها و كمك كننده ها به پی وی سی موفق شدند که پروفیل های تولیدی را حتی
در شرایط سرد ،سخت و محکم نگاه دارند .انتخاب فرموالسیون منــاسب ،همـان طور که در آزمایـش های دراز مـدت نشان
داد ،اطمیــنان خاطـر از عدم فرســایـش ،زرد شدن ،خوردگی و پوسیدگی پنجره هاي یو پی وی سی به مصرف کنندگان ارائه
نمود .در آن زمان مواد ،اکستـرودرها ،قالـب ها و کالیـبراتورها و سـایــر تجهیزات تولید پروفیل هـای در و پنجره یو پـی وی سـی
ابتدایی بودند .طراحی پروفــیل ها نیز ساده بود و استـفاده از آن ها نیز به سرعت گسترش می يافت.
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تهران ،زعفرانیه ،خیابان مقدس اردبیلی

سمنان ،میدان شهید بهشتی

تهران ،دربند

تهران ،مالصدرا ،خیابان خوارزمی
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تاریخچه یو پی وی سی
مقدمه
امـروزه استفـاده نامناسـب از منـابع انـرژی می تواند صدمات جبران ناپذیری را به چرخه اقتصاد وارد نماید.
در همین خصوص در و پنجره های ساختمان حدود  35درصد اتالف انرژی را به خود اختصاص می دهند که با استفاده از در و پنجره های نوین
می توان به کمترین میزان هدر رفت انرژی دست یافت .با توجه به کاهش سوختهای فسیلی و گران شدن انرژی ،جلوگیری از اتالف انرژی بعنوان
یک دغدغه بزرگ در جوامع پیشرفته دنیا به حساب می آید.

سمنان ،شهرک روزبه

تـاریـخچه
ساخـت در و پنـجره یو پی وی سی در سال های  1960در اروپـا آغاز گردید .با توجـه به مزایـای زیاد این نوع پنجـره ها استــفاده از در و پنجره
یو پی وی سی رونق روز افزون یافته است .تنوع در طرح و رنگ ،استقامت فیزیکی و یا مقاومت در برابر شرایط جوی متفاوت و همچنین قابلیت
بازیافت پی وی سی به کار رفته در ساخت این نوع از پنجره ،موجب تحوالت عمده ای در این صنعت گردیده است.

سابقه در ایران
در ایران اولین بار در اواخر دهه  ،50واحد تولید پروفیل و سـاخت در و پنجره یو پی وی سی احداث گردید و با اینکه در سال های بعد واحد های
تولیدی دیگری در این زمینه احداث گردیده است ،اما به دالیل مختلف واحد های موجود از تکنولوژی پیشرفته کنونی برخوردار نبوده و حجم عمده
پروفیل مصرفی واحد های مونتاژ از منابع خارجی تأمین می گردید .با عنایت به نیاز کشور به واحد های مسکونی ،تجاری و اداری و اهـمیـت به
کارگیـری مصـالح منـاسـب و هـمچـنین تاثیر مثبــت پنجــره هـای یو پی وی سی با شیشه دو جداره در بهینه سازی انرژی ،هم اینک استفاده از این
نوع در و پنجره ها رو به فزونی گذاشته است.
از سال  1380با حمايت و پشـتيـباني سازمان بهينـه سـازي مصـرف سـوخت و دسـتورالعمل هاي دولت در ارتباط با مبـحث  19كه موضـوع آن
دسـتـورالعمـل صـرفه جويــي انرژي در ساختــمان مي باشد ،استفاده از اين محصول روز به روز بيشتر گرديد.
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سمنان ،بلوار کارگر

سمنان ،بلوار ورزش

سمنان ،بلوار جمهوری

سمنان بلوار قائم
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سمنان ،شهرک روزیه

شهمیرزاد ،شهرک کالهدوز
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شهمیرزاد ،بلوار امام خمینی

شهمیرزاد ،بلوار امام خمینی

سمنان ،جاده حسن آباد
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مزایای پروفیل یو پی وی سی
صرفه جویی در مصرف انرژی

جلوگیری از ورود گرد و غبار و سایر آلودگی های محیطی

بــا توجــه بــه اینکــه حـــدود  35درصــد از اتــاف انــرژی در درون

بــا اســتفاده از نوارهــای درزبنــدی مخصــوص و یــراق آالت قفــل

ســاختمان هــا از طریــق پنجــره هــا صــورت مــی پذیــرد ،بنابرایــن

شــونده چنــد نقطــه ای در و پنجــره هــای یــو پــی وی ســی ،تــا حــد

کنتـــرل و کاهــش آن بــا پنجــره هــای نویــن یــو پــی وی ســی بــا

بســـیار زیــادی از ورود گرـــد و غبــار و دوده بــه داخــل جلوگیــری

شیشــه چنــد جــداره امــکان پذیــر اســت.

مــی کنــد.

عایق صدا

تاثیر مطلوب بر محیط زیست

اســتفاده از در و پنجــره هــای یــو پــی وی ســی بــه همــراه شیشــه دو

تاثیــر پروفیــل یــو پــی وی ســی بــر محیــط زیســت بــا توجــه بــه بازیافــت

یــا چنــد جــداره ،تــا حــد قابــل توجهــی ( حــدود  40دســی بــل ) مانــع

 100درصــدی و امــکان برگشــت بــه عرصــه تولیــد ،مطلــوب ارزیابــی

از انتقــال صــوت بــه داخــل ســاختمان هــا مــی شــود.

شــده اســت.

عایق دما

امنیت باال

پنجــره هــای ســاخته شــده بــا پروفیــل هــای در و پنجــره یــو پــی وی ســی

بــه دلیــل اســتفاده از مــدرن تریــن یــراق آالت و تعبیــه قفــل هــای

بــه میــزان قابــل توجهــی از ورود و خــروج گرمــا و ســرما در ســاختمان

متعــدد در داخــل چهارچــوب و اســتفاده از شیشــه هــای ایمنــی ،در و

جلوگیــری مــی کنــد.

پنجــره هــای یــو پــی وی ســی از تــوان امنیتــی باالیــی برخوردارنــد.

قابليت نصب یراق آالت متنوع

مانع از نفوذ باران و آب

پنجــره هــای ســاخته شــده بــا پروفیــل هــای یــو پــی وی ســی،

بــا اســتفاده از نوارهــای آب بنــدی در اطــراف چهارچــوب و قســمت

امــکان اســتفاده از یــراق آالت مختلفــی را دارنـــد کــه جهــت

بازشــوی پنجــره و همچنیــن عایــق بنــدی دور پنجــره در محــل همجــواری

پاسخـــگویی بــه خواســت و ســلیقۀ مشــتریان ،بازشـــوهای

بــا دیــوار ســاختمان مانــع از نفــوذ آب بــه داخــل مــی شــود .همچنیــن

متــــنوعی از قبیــل تــک حالتــه ،دو حالتــه ،ريلــي و  ...را در

ایجــاد شــیارهای مخصــوص تخلیــه آب روی پروفیــل هــا باعــث هدایــت

اختیارشــان قــرار مــی دهنــد.

آب هــای وارد شــدۀ احتمالــی بــه خــارج مــی شــود.
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قابلیــت تعویض پنجره های قدیمی
بــا اســتفاده از پروفیــل هــای بازســازی ،بــه راحتــی مــی تــوان
پنجــره هــای قدیمــی را بــدون نیــاز بــه تخریــب تعویــض
کــرد.

سهولت در نصب
بــا توجــه بــه نصــب ســریع ایــن نــوع از پنجــره هــا ،ســرعت
نصــب پنجــره در ســاختمان هــا افزایــش مــی یابــد.

مقاوم در برابر خوردگی و پوسیدگی
در مقابــل بســیاری از اســید هــا و بازهــا مقــاوم اســت و
خــورده یــا پوســیده نمــی شــود.

قـابلیـت نـصب شیـشه های یک و چند جداره
این پروفیـل ها قابلیــت استفاده از شیــشه های چنـد
جداره را دارا می باشـــد که به جلوگیـری از ورود ســـر
و صـدای خارج از خانـه و محل کار بیـشتر کمک می نماید.

ضد اشتعال و حریق
یـو پی وی سـی بـه سخــتی می سـوزد ،شعله ور نمی شـود
و تا زمانی که عامل اشتعال خاموش شود دیگر نـمی ـوزد و
عامل تشدید آتش سوزی نمی شود.

عایق در مقابل الکتریسته
جریـان برق از پروفیـل در و پنجـره یو پی وی سی عبــور
نمی کند.

21

قابلیت بازسازی پنجره های قدیمی
با استفاده از پروفیل های بازسازی به راحتی می توان پنجره ای قدیمی را بدون نیاز به تخریب بازسازی کرد.
تعویض فقط در یک روز
تعویض بدون ایجاد مزاحمت
تعویض با طرح و رنگ دلخواه
تعویض با سه سال خدمات پس از فروش رایگان

قبل از بازسازی

بعد از بازسازی
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پروفیل مصرفی

مواد اولیه تولید پروفیل
اصلی ترین ماده تشکیل دهنده ترکیب مورد نیاز جهت
تولید این نوع پروفیل PVC (Polyvinyl Chloride( ،با
 K-Valueحدود  65می باشد .این محصول عالوه بر این
ماده اصلی ،مواد افزودنی دیگری نیز جهت ایجاد خواص
مورد نیاز به ترکیب اضافه می نماید که عدم وجود هر یک
از آن ها و یا تغییر میــزان بکار رفته در فرموالسیون ،می
تواند خواص محصول نهایی تولید شده را به شدت تحت
تأثیر قرار دهد.

مواد افزودنی مورد نیاز

انتخاب هوشمندانه در مسیر تولید

به طور خالصه مواد افزودنی که در این محصول نقش حیاتی دارند،

ویســتا بســت پــس از ســه ســال تحقیــق ،مطالعــه و آمــاده ســازی

باعث افزایش مقاومت پروفیل تولیدی در مقابل ضربه و همچنین ثبات

هــای سخـــت افــزاری در اوایــــل ســال  ،1385فعالیــــت خــود را

حرارتی آن در برابر اشعه خورشید و نیز فرآیند تولید می گردد .اضافه

در زمینــه خریــد و اســتقرار تجهیــزات بــرای تولیــد پروفیــل در

بر این ها ثبات رنگ محصول در دراز مدت و در شرایط آب و هوایی

و پنجــره یــو پــی وی ســی آغــاز کــرد .خریــد ماشــین آالت تولیــدی

کشور پهناور ایران نیازمند افزودن مواد معدنی خاص می باشد.

از دو کمپانــی بــزرگ و معتبــر دنیــا بــه نــام هــای « کــراس مافــای

عالوه بر موارد فوق حفظ کـیفیت در کنار قیـمت رقابتی محصول سبب

 » Krauss Maffeiآلمــان و « گراینــر  » Greinerاتریــش اولیــن

می شود تا از مواد افزودنی پیشرفته و مخصوص دیگری در فرآیند

اقــدام بــرای آغــاز فعالیــت بــه منظــور تولیــد پروفیــل بــود.

تولید استفاده گردد.
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گام در تولید
ویســتا بســت در گام نخســت پروســه تولیــد خــود در ســال  1386بــا ظرفیــت  10،000تــن ،اقــدام
بــه تولیــد پروفیــل بــا ســایز  60میلــی متــر ســه محفظــه ای در  15قالــب بــا امــکان اســتفاده از
شیشــه هــای یــک و دو جــداره نمــود کــه اســتانداردهای روز دنیــا از قبیــل اســتاندارد رال آلمــان
«  » RAL GZ 716و  BSEN 12608اتحادیــه اروپــا در آن رعایــت شــده اســت.
از ســال 1388تــا کنــون بــا توجــه بــه نیــاز بازارهــای داخلــی و بیــن المللــی ،اســتراتژی هــای ســازمانی
و همچنیــن سیاســت هــای کشــور در زمینــه بهینــه ســازی مصــرف انــرژی در ابعــاد گوناگــون بــه
خصــوص در بخــش ســاختمان ،نســل جدیــدی از پروفیــل را بــا ســایز  70میلــی متــر پنــج محفظــه ای
در  14قالــب 4 ،پروفیــل در ســری کشــویی و  25پروفیــل در ســری  60میلــی متــر ســه محفظــه ای
بــا امــکان اســتفاده از شیشــه هــای یــک و چنــد جــداره بــه مرحلــه تولیــد رســاند.
ویســتا بســت بــا توجــه بــه نیــاز روز افــزون بــازار ســاختمان ،تنــوع محصــوالت تولیــدی خــود را بــه
 43قالــب در انــواع  3محفظــه ای 5 ،محفظــه ای و کشــویی و  7رنــگ لمینیــت ،ارتقــاء داده و در
حــال حاضــر بــا 13خــط تولیــدی و ظرفیــت تولیــد ســاالنه  18000تــن ،محصــوالت خــود را عرضــه
مــی نمایــد.
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میكسینگ
ي ويســي،
بـ ه منظــور توليــد پروفيلهــاي در و پنجــره يـ و پ 
تهيــه و تــدارك و آمادهســازي مــواد اوليــه پليمــري و
غيــــر پليمــري متفــاوت بــا یکدیگــر صــورت مــی پذیــرد.
ويستابســت بــا برخــورداري از ماشــين آالت پيشــرفته و
كامــا ً اتوماتيــك و نيــز بهرهگيــري از بــا كيفيــت تريــن
توليدكننــــدگان سيســــتمهاي ميكســــينگ « شــركت
رايملــت هنشــل  » Reimelt Henschelآلمــان و انتقــال
مــواد بــدون دخالــت نيــروي انســاني ،ســعي در ارائــه
كيفيــت بــاال و يكســان دارد.
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ماشین آالت اکستروژن
فرآیند تولید پروفیل در و پنجره یو پی وی سی و کیفیت این محصول به فاکتورها و متغیر های فراوانی بستگی مستقیم دارد.
به همین منظور ویستا بست با بهره گیری از دانش شرکت گراینر اتریش ،بهترین تولید کننده تجهیزات تولید این محصول و همچنین برخورداری از
بهترین اکسترودرهای موجود در اروپا (کـراس مافای آلمان) ،تـالش در کاهش فاکتورهای متغیر ماشین آالت و دستیــابی به بهترین کیفیــت بر اسـاس
استانداردهای اروپایی دارد.
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آزمایشگاه
مــواد اولیــه و پروفیــل تولیــد شــده ،در البراتــوار مجهــز ویستابســت مــورد کنتــرل قــرار مــی گیــرد .کارشناســان آزمایشــگاهی ویستابســت کامــل
تریــن دوره هــای کنتــرل کیفیــت و دیگــر دوره هــای الزامــی را گذرانــده و آمــوزه هــای خــود را در آزمایشــات پیــاده ســازی مــی کننــد .انــواع آزمــون
هائــی کــه بــر روی مــواد اولیــه و محصــول نهائــی صــورت مــی پذیرنــد ،عبارتنــد از :
 - 1بررسی رنگ پروفیل

 - 10آزمون برگشت حرارتی

 - 2اندازه گیری ابعاد پروفیل

 - 11آزمون گوشه جوش خــورده

 - 3اندازه گیـری جـرم واحد طـول

 - 12آزمون انحراف از خط راست

 - 4اندازه گیری دانسیته پروفیل

 - 13آزمون ریزش PVC

 - 5اندازه گیری رطوبت PVC

 - 14آزمون دانسیته ظاهری PVC

 - 6اندازه گیری رطوبت کربنات کلسیم

 - 15آزمون دمای نرمی ویکات

 - 7آزمون رفتار محصول پس از گرم شدن

 - 16آزمون تعیین ثبات حرارتی محصول

 - 8آزمون مقاومت ضربه چارپی

 - 17آزمون تعیین اندازه ذرات PVC

 - 9آزمون ضربه در دمای پایین

 - 18آزمون تعیین میزان مواد فرار مواد اولیه
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لمینیت

پروفیل با رنگ و طرح دلخواه
شــما عــاوه بــر طراحــي فــرم پنجــره دلخــواه خــود بــر طبــق اصــول ايمنــي و
انــرژي ،امــکان انتخــاب پروفیــل پنجــره را بــا طــرح هــای چــوب یــا رنــگ هــای
مختلــف بــه صــورت تــک رو یــا دو رو لمینیــت دارا مــی باشــید ،تــا بتوانيــد
رنــگ پنجــره را بــا نمــاي ســاختمان خــود تطبيــق دهيــد .ويستابســت قــادر
خواهــد بــود ايــن امــكان را بــراي شــما فراهــم نمايــد.

زیبایی ،دوام و رنگ ثابت پروفیل یو پی وی سی
یکــی از دالیــل مهمــی کــه پروفیــل هــای در و پنجــره یــو پــی وی ســی را
متمایــز مــی ســازد ایــن اســت کــه در آخــر پنجــره شــما نیــاز بــه رنــگ
آمیــزی نخواهــد داشــت.
مــواد اولیــه مصرفــی در تولیــد پروفیــل هــای لمینیــت ویستابســت از
بهتریــن تأمیــن کننــدگان اروپایــی و مختــص شــرایط آب و هوایــی ایــران
تهیــه گردیــده اســت کــه باعــث مقاومــت بــاالی ایــن محصــول در گــذر زمــان
مــی شــود.

03. Silver
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05. Anthrazit Grau

07. Nussbaum

01. Golden Oak

89. Eiche Dunkel

30. Winchester XA

43. Winchester XC
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گواهی نامه و استاندارد
 - 1گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در سال 93
 - 2تندیس مجمع جهانی برند در سال 91
 - 3تندیس برگزیده اجالس رهبران صنعت ،تجارت و توسعه ملی در سال 91
 - 4گواهینامه  17025برای ارتقای کیفیت آزمایشگاه در سال 91
 - 5تندیس نخستین همایش حلقه های کنترل کیفیت ،خالقیت و نوآوری در سال 91
 - 6لوح تقدیر نخستین کنفرانس روابط عمومی ،صنعت و تولید ملی در سال 91
 - 7تندیس نخستین کنفرانس روابط عمومی ،صنعت و تولید ملی در سال 91
 - 8گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در سال 91
 - 9لوح تقدیر کارآفرین نمونه استان البرز در سال 90
 - 10تندیس کارآفرین نمونه استان البرز در سال 90
 -11اولین دریافت کننده گواهینامه کیفیت «رال» آلمان در ایران در سال 89
 -12گواهینامه مدیریت ارتباط مشتری ( )CRMدر سال 89
 -13گواهینامه آراستگی محیط کار (  ) 5Sدر سال 89
 -14لوح تقدیر واحد برگزیده ششمین جشنواره قهرمانان صنعت ایران در سال  89برای دومین سال متوالی
 -15تندیس واحد برگزیده ششمین جشنواره قهرمانان صنعت ایران در سال  89برای دومین سال متوالی
 -16لوح تقدیر بهترین غرفه آرایی از دهمین نمایشگاه صنعت ساختمان در سال 89
 -17تندیس بهترین غرفه آرایی از دهمین نمایشگاه صنعت ساختمان در سال 89
 -18تندیس همایش ملی بزرگان صنعت ایران در سال 88
 -19لوح تقدیر واحد برگزیده پنجمین جشنواره قهرمانان صنعت ایران در سال 88
 -20تندیس واحد برگزیده پنجمین جشنواره قهرمانان صنعت ایران در سال 88
 -21لوح تقدیر از نخستین همایش و نمایشگاه تخصصی استاندارد ،مصالح ساختمانی و صنایع جانبی در سال 88
 -22لوح تقدیر بهترین غرفه آرایی از نهمین نمایشگاه صنعت ساختمان در سال 88
 -23گواهینامه تأیید محصول از البراتوار  SKZآلمان در سال 88
 -24استاندارد بین المللی  ECبرای تولید محصول  UPVCدر سال 87
 -25گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی  ISO 14001 : 2004در سال 87
 -26گواهینامه سیستم ایمنی و بهداشت  OHSAS 18001: 2007در سال 87
 -27گواهینامه بین المللی کیفیت محصول ( )CPT/GOSTجهت صادرات به کشور روسیه در سال 87
 -28گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت  ISO 9001: 2008در سال 87
 -29گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه ( )IMSدر سال 87
 -30گواهینامه رضایتمندی مشتری  ISO 10002: 2004در سال 87
 -31گواهینامه تأیید فرموالسیون از شرکت کمسون اتریش در سال 87
 -32تندیس تقدیر از مدیریت کیفیت سازمان از  BNQدر سال 87
 -33تندیس بهترین کیفیت سازمان از  BNQدر سال 87
 -34گواهینامه آموزش تخصصی پرسنل ویستابست از شرکت گراینر اتریش در سال 86
 -35گواهینامه خواص و مشخصات پنجره های یو پی وی سی از شرکت گراینر اتریش در سال 86
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گواهینامه کیفیت «رال» توسط ویستا بست به ایران آمد
نشان کیفیت « رال » مهمترین استانداردی است که تولید کنند گان پروفیل های در و پنجره یو پی وی سی می توانند به آن دست یابند .این
گواهینامه به شرکت هایی ارائه می شود که تولیدات آن ها مطابق با مقررات شرکت جی .کی .اف .پی ( )GKFPباشند و از لحاظ کیفیت و استحکام
در محدوده استاندارد  RAL GZ 716/1باشد .تست های کیفیتی که توسط مؤسسه اس.کی.زد (  ) SKZآلمان یکی از بزرگترین مؤسسات ممیزی
کیفیت دنیا بر روی پروفیل ها انجام می شود ،مورد تایید شرکت « جی .کی .اف .پی » قرار می گیرند.
این گواهینامه مرتبط با تولید پروفیل های یو پی وی سی و با عنوان  RAL GZ 716/1است که بدون شک سختگیرانه ترین و کامل ترین استاندارد
موجود در حال حاضر جهان در این صنعت می باشد.
همزمان با راه اندازی کارخانه ویستا بست به در خواست مدیریت (سال  2007میالدی) ،نماینده شرکت جی.کی.اف.پی ( )GKFPیکی از شرکت های
مورد تأیید موسسه « رال » جهت تعیین کیفیت محصوالت ،از سایت تولیدی و آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت بازدید نموده و نکاتی در خصوص
تکمیل و تجهیز آزمایشگاه با وسایل الزامی مورد تایید خود و صنعت « یو پی وی سی » را مطرح نمودند.
مسئوالن شرکت تا زمان تکمیل تجهیزات آزمایشگاه،
تست های مورد نظر برای تولید محصوالت با کیفیت تر
و ایمن تر را در مؤسسه ( )SKZآلمان که آزمایشگاه
مورد تایید مؤسسه ( )GKFPمی باشد ،را انجام
می داد تا خود و مشتریان را از کیفیت محصوالت
تولیدی مطمئن سازند.
پس از گذشت حدود دو سال از اولین بازدید و تکمیل
آزمایشگاه جهت تأیید کیفیت محصوالت ،سرانجام
در اسفند ماه سال  )2010 May( 88ممیز مؤسسه
( )GKFPاز کارخـانه و آزمایشـگاه ویستا بست مجـدد
بازدید نمود و طی بررسی های به عمل آمده ،هیچ
مشکلی در تعدد و نوع آزمایش ها مشاهده نگردید.
گواهینامه اعطایی به ویستابست در فروردین ماه سال
 ) 2010 March ( 1389برای تولیدات این شرکت
مطابق با شرایط سخت آب و هوای ( ،)Severeتولید
پروفیل با کالس ( Aضخامت دیواره  3میلی متر) و
کلیـه محـصـوالت اصـلی شــرکت شـامل ،پـروفیـل های
 3محفظه 5 ،محفظه ،کشویی می باشد.
یـاد آور می شـود که نام و نشــان تـجاری شـرکت
ویستابست تولیدکننده پروفیل در و پنجره یو پی وی سی،
به عنـوان دارنده رســمی این گواهـیـنامه ،در سـایـت
 www.gkfp.deموجود است.
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ضمانت نامه
 _1پروفیل های در و پنجره یو پی وی سی تولیدی ویستا بست ،در برابر تمامی مشکالت و صدمات ناشی از عدم رعایت موارد فنی و کیفی تولید
پروفیل که منجر به تغییر رنگ فاحش ،انحنا ،شکستگی ،ترک ،تغییر شکل (دفرمه شدن) در پروفیل می شود ،تا پایان تاریخ انقضا این ضمانت
نامه مورد تضمین شرکت بیمه آسیا بر اساس قرارداد شماره  01/89/6411001می باشد.
 _ 2عدم استفاد ه از پروفیل تقویتی گالوانیزه مناسب یا عدم استفاده از آن در داخل پروفیل و نیز هر گونه نواقص ناشی از عدم استفاده از
ماشین آالت مونتاژ مناسب و استاندارد و رعایت نکردن اصول صحیح انبارداری در کارگاه مونتاژ ،شامل ضمانت نمی شود.
 _ 3استفاده از قطعات متفرقه و غیر استاندارد در خصوص ساخت و نصـب پنـجره ها ،مانند کانکتورها ،نوارهای آب بندی ،الکینگ پلیت ها ،پل ها و
فیلرهای زیر شیشه و غیره ،باعث عد م ضمانت خواهد شد.
 _4رعایت نکردن شرایط استاندارد در انتخاب و استفاده
از پیچ ها برای نصب پروفیل تقویتی ،خارج از شرایط
ضمانت می باشد.
 _5در صورت استفاده از اتصاالت نامناسب در نصب و
:

وارد آمدن ضربه و فشار به پروفیل و جداسازی روکش

/

محافظ در زمان نامناسب ،شامل ضمانت نمی شود.

/
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 _6هر گونه ضایعات ناشی از استفاده نامناسب،
نگهداری و به کارگیری از منابع رادیو اکتیو ،امواج

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭﺍﺣﺪ

:

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭ ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩ

:

الکترو مغناطیس ،مواد شیمیایی و شعله مستقیم در

:

مجاورت پروفیل ،شامل ضمانت نمی گردد.

:

 _7هر گونه ضایعات ناشی از نشست ساختمان و بروز
بالیای طبـیعی مانند :سیـل ،زلـزله و ...شـامل ضـمانت

:

نمی شود.

/

 _8هر گونه به کارگیری و مونتاژ پروفیل های غیر

/
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/

:

/
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:

تولیدی ویستا بست ،در کنار پروفیل های این شرکت
خارج از ضمانت می باشد.

:

 _9پـروفیل های الوان شامل ضمانت نمی باشد.
 _10حوادثی که در خارج از کشور جمهوری اسالمی
ایران اتفاق می افتد ،خارج از ضمانت است.

:
:

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ :

 _11ضمانت های مخدوش ،فاقد اعتبار می باشند و هرگونه

ﻧﺴــﺨﻪ ﻭﻳﺴﺘﺎﺑﺴﺖ

جعل و سوء استفاده از این ضمانت نامه پیگرد قانونی دارد.
 _12این ضمانت نامه تا ده سال پس از تاریخ نصب ،اعتبار
دارد و بدون مهرو امضا فروشنده فاقد اعتبار می باشد.
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طرح و نصب پنجره
طرح پنجره ها
همواره تعامل خاصی میان ساختمان ها و پنجره ها وجود دارد و طراحان و مهندسان از پنجره ها به
عنوان ابزاری در خصوص طراحی ساختمان ها استفاده می نمایند .پروفیل های یو پی وی سی ساخت
پنجره ها را در انواع طرح ،رنگ و بازشو امکان پذیر می سازند.
 پنجره های لوالیی تک حالته ( )TURNو لوالیی دو حالته ( )TILT & TURNجهت پنجره هایاقتصادی با ویژگی انتقال حرارتی پایین و در نتیجه ذخیره انرژی باال
 پنجره های کشویی ( )SLIDINGجهت استفاده در مکان هایی که محدودیت فضا دارند. پنجره های فولکس واگنی ( ،)TILT & SLIDEآکاردئونی ( )FOLDINGدر خصوص پنجره هایلوکس که نیاز به بازشوهای بزرگ دارند.
 پنجره های چرخشی ( ،)PIVOTبیرون بازشو ( )Out Side Openingو غیره جهت جوابگویی بهسالئق خاص
 اشکال مختلف هندسی از قبیل چند ضلعی ها یا پنجره های قوسی شکل استفاده از رنگ ها و طرح های متنوع از جمله طرح های چوب توسط سیستم های مختلف همچونلمینیت

مراحل نصب
بهترین زمان جهت نصب درو پنجره های یو پی وی سی در ساختمان های نوساز هنگامی است که
عمده عملیات ساختمانی به پایان رسیده و ساختمان در حال رنگ آمیزی است.

در طول مراحل نصب عملیات زیر باید انجام پذیرد :
 -1تراز کردن پنجره ها در سه محور X , Y , Z
 -2تقسیم کردن فاصله بادخور پنجره از هر  4طرف
 -3پیچ کردن پنجره ها به جداره ها و فریم انتظار
 -4عایق کردن و درزگیری پنجره ها با فوم و سیلیکون
 -5نصب شیشه و رگالژ کردن پنجره ها به نحوی که پنجره ها به راحتی باز و بسته شوند
 -6نصب دستگیره ها و کاورها و پوشش های مربوط به لوال و ...

نگهداری پنجره های یو پی وی سی
برچسب های روی پروفیل را بالفاصله پس از نصب جدا نمایید ،در غیر این صورت در اثر تابش
آفتاب خشک شده و جدا نمی شود و یا اثر چسب روی پروفیل باقی می ماند.
سطح پروفیل را با یک محلول پاک کننده ناساینده تمیز نمایید تا پنجره های شما همیشه تمیز و
درخشان و بدون خط وخش باقی بماند.
قطعات فلزی داخلی و بیرونی باید مرتب ،تمیز و عاری از گرد و غبار شوند .با یک روغن رقیق
بصورت سالیانه روغن کاری شوند و قطعات متحرک نیز پس از پاکسازی مرتب گریس کاری شوند.
لوالها ،الکینگ پلیت ها و قطعات متحرک باید به صورت حرفه ای از نظرسفتی پیچ ها و عملکرد
صحیح بازدید شوند.
شیارهای تخلیه آب بازدید شوند تا در اثر تجمع گرد و غبار مسدود نشده باشند.
نوارهای آب بندی باید گرد و غبارگیری و با یک محلول پاک کننده و ناساینده تمیز شوند تا پنجره ها
بهترین آب بندی را داشته باشند.

به جای اینکه تنها در مورد انرژی صحبت کنیم،
بیایید حفاظت از انرژی را آغاز کنیم.

