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مقدمه

SAYNO
UPVC Profile

دانش،  بر  تکیه  و  پروردگار  از  استعانت  با   13581358 در سال  وینوپالستیک  تولیدی  شرکت 
تجربه و پشتکار مدیران، همچنین با کمک نیروهای جوان و متخصص خود به منظور تولید 
محصوالتی با کیفیت عالی و مطابق با نیازهای مشتریان پا به عرصه صنعت محصوالت پلیمری 

در کشور عزیزمان ایران نهاد.

اگرچه این شرکت از ابتدای تأسیس تا کنون، فراز و نشیب های فراوانی را تجربه کرده 
است، اما اینک با اندوختن کوله باری از دانش و تجربه توانسته است به یکی از بزرگترینبزرگترین 
و پیشرفته ترین کارخانجات محصوالت پلیمری منطبق بر آخرین استانداردهای بین المللی 
تبدیل شود. این امر در سایه مدیریت علمی و متعهد، نیروی انسانی کارآزموده و مجرب 
محقق  آزمایشگاه  کامل ترین  و  دستگاه ها  مدرن ترین  داشتن  دنیا،  روز  علم  به  آشنا  و 
شده است. شرکت وینوپالستیک عالوه بر این که هم اکنون عنوان بزرگترین صادرکننده 
محصوالت پلیمری کشور را در اختیار دارد و در زمینه تامین محصوالت پلیمری به سازمان ها 

و دانشگاه ها و ارگان های دولتی کشور نیز نقش مهم و  بسزایی دارد.
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شرکت وینوپالستیک اقدام به تأسیس واحد تحقیق و توسعه با مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت نموده است. واحد تحقیق و توسعه 
وینوپالستیک ضمن انجام تحقیقات علمی و ارتباط مستمر با مراکز پژوهشی – دانشگاهی برای دستیابی به اهداف زیر می کوشد.

بهبود کیفیت محصوالت و کاهش هزینه ها بصورت همزمان جهت رضایتمندی مشتریان، نوآوری به منظور تولید محصوالت جدید، ارتقای سطح 
دانش آگاهی و مهارت پرسنل از طریق برگزاری دوره های آموزشی. 

این واحد همچنین با برگزاری سمینار ها و ارائه مقاالت به مجالت معتبر تالش می کند تا با افزایش آگاهی و دانش تولید کنندگان و مصرف کنندگان 
به پیشرفت صنعت تولید  محصوالت پلیمری در کشور یاری رساند. 

تحقیق و توسعه

کنترل کیفیت و آزمایشگاه 

برخی افتخارات

کیفیت  دقیق  کنترل  با  تا  می داند  خود  وظیفه ی  وینوپالستیک 
را  باکیفیت  و  مطمئن  نهایی  محصول   ، تولید  فرآیند  و  اولیه  مواد 
احداث  با  این شرکت  منظور  بدین  بدهد.  اختیار مشتری قرار  در 
یکی از مجهزترین آزمایشگاه های کنترل کیفی محصوالت پلیمری در 
تایید  ملی  مرکز  از   17025 ایزو  گواهینامه  اخذ  به  موفق  کشور 
با  همکار  آزمایشگاه  عنوان  به  همچنین  و  شده  ایران  صالحیت 
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بطور مستقل در کشور 
فعال می باشد. این آزمایشگاه کلیه ی آزمایش های الزامی را بر روی 

مواد اولیه و  محصوالت نهایی انجام می دهد تا انطباق کامل آنها بر 
استانداردهای ملی و بین المللی  را محرز نماید، و نتایج آنها را نیز 

به اطالع مشتریان برساند.

شامل  بخش،  دو  در  را  آزمون ها  وینوپالستیک  آزمایشگاه 
آزمون های افزودنی های پلیمری و محصوالت نهایی، مطابق با آخرین 
استانداردهای ملی و بین المللی، تحت سیستم بین المللی مدیریت 

کیفیت آزمایشگاه ISO/IEC17025 انجام می دهد.
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مزایا ی سقف های UPVC و لبه دکوراتیو

 نصب آسان

 بسیار سبک 

 عایق حرارت

 عدم جذب آب

 طول عمر مناسب

 ضد اشعه آفتاب

 عایق الکتریسیته

 تحمل بار خارجی باال

 مقاوم در برابر شکست و ضربه

 ضریب انقباض و انبساط بسیار پایین

20 cm

2 mm

جدول مقایسه ای

پالستیک وینو  توسعه شرکت  و  تحقیق  واحد  توسط  تهیه شده   

مقدار جذب آبمقاومت در برابر اشعه آفتابقوس پذیریانتقال حرارتاالستیسیتهوزنجنسنام محصول

بسیار کممقاومپاییناالستیکسبکUPVCساینو

زیادآسیب پذیرباالسختسنگینسیمانایرانیت

زیادمقاوممتوسطسختسنگینخاکسفال

زیادآسیب پذیرباالسختمتوسطسیمانآردواز
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برخی از پروژه های انجام شده

 سازمان دریانوردی بوشهر

 سایبان دانشگاه امام هادی

 سایبان پارکینگ وزارت ارشاد

 سایبان دانشگاه محقق اردبیلی

 سایبان پارکینگ شهرداری مرکز استان تهران

 سایبان ساختمان فرماندهی نیروی دریایی سپاه

Sayno
UPVC Profile
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ظرفیت ماشین های  حمل و نقل

نوع ماشین
هجده چرخ )ترانزیت(جفت )ده چرخ(تک )شش چرخ(اندازه

12/20 - 5/۸۶/۸1۳/۶0طول )متر(

۳/22/۳52/5عرض )متر(

2/5 - 2/22/22/7ارتفاع )متر(

1۳200- ۶000۶00012۶00متراژ )متر طول(

قرنیز های داکت دار و سقفی

قرنیز های داکت دار وینوپالستیک جهت عبور کابل های برق، مخابرات، شبکه و ... مورد استفاده قرار می کیرد.




