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 بسه تعالی

 

 23/09/1400مورخه :                                                            ارائه رزومه شرکت تولیدی پنجره شهر  : موضوع

                       

 

  درباره ما :

 رعایت عدم از حاصل اعتمادی بی کردن برطرف و ساختمان صنعت کیفی سطح ارتقاء راستای در شهر پنجره تولیدی شرکت

 اختیار در و گروهی همت با عرصه این در upvc دوجداره و بریک ترمال آلومینیومی هایپنجره و در ساخت در کیفی اصول

 و برداشته زمینه این در موثر گامی تا است شده آن بر ، نیاز مورد تکنولوژی ابزار و فنی دانش و متخصص انسانی نیروی داشتن

 و جهانی سطوح در را هابهترین از ایمجموعه شهر پنجره تولیدی شرکت رو این از . نماید ارائه صنعت این در را متمایز خدماتی

 بتواند تا است نموده دآوریگر وابسته محصوالت و بریک ترمال آلومینیومی و upvc هایپروفیل کنندگان تولید از داخلی

 . رساند انجام به ایحرفه کامال صورت به را خویش ماموریت

 
 : ما داستان
 آغاز upvc و بریک ترمال آلومینیومی های پنجره نصب و فروش زمینه در را خود فعالیت 13۸1 سال از شهر پنجره مجموعه

 مورد و مرجع منابع از دوجداره پنجره و در صنعت خصوص در را الزم اطالعات ها فعالیت این انجام راستای در که است کرده

 در تولید ی عرصه به پا ایی حرفه صورت به منسجم و قوی  تیمی تشکیل با پشتکار و تالش سال ۵ طی و کرده کسب تائید

 . باشد می رسانی خدمت آماده مجرب و ایی حرفه پرسنل 100 از بیش مجموع با امروز به تا که ، است گذاشته upvc پنجره  و

 سالیانه صورت به موفق پروژه 1100 از بیش انجام به مفتخر متعدد های پروژه کیفیت با و ایی حرفه اجرای از پس مجموعه این

 .باشد می

 ؟شرکت تولیدی پنجره شهر چرا 

 آغاز مدت بلند اندازی چشم با را خود فعالیت ، حوزه این در متخصص و جوان کادری گزینش با شهر پنجره است ذکر به شایان

 و بریک ترمال آلومینیومی های پنجره و در تولید صنعت در افزون روز پیشرفت و تداوم جهت مجموعه همچنین و است کرده

upvc، پس خدمات و محصول باالی کیفیت ، مشتری رضایت های شاخص و کرده عرضه ممکن نحو بهترین به را خود خدمات 

 .است داده قرار خود مدیریت در اصلی ارکان جزو را فروش از

 

 : اهداف ما

 آمد کار و نوین خدمات ارائه .1

 دنیا روز های تکنولوژی از گیری بهره .2

 تولید در کفایی خود .3

 زمان ترین کوتاه در خدمات بهترین ارائه .4

 زایی اشتغال و مجموعه گسترش .5

 مشتری دوام و رضایت .6

 فروش از پس خدمات ارائه و محصول باالی کیفیت .7
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 ؟ چه چیز هایی میفروشیم

 بریک ترمال یآلومینیوم و upvc پنجره و درب •

 ای شیشه های نرده •

 ای شیشه های سقف •

 ای شیشه نماهای •

 استخر پوشش •

 متحرک سقف •

 ای شیشه های پارتیشن •

 ای شیشه سایبان •

 ای شیشه پوش کف •

 ایی شیشه پله •

 پلیسه توری •

 مدرن های پرده •

 دوجداره شیشه بین پرده •

 .…و •

 

 : گواهینامه ها

یدیه ئبا اجرای تمامی استانداردها موفق به اخذ گواهی نامه های استاندارد ملی و تا 139۶تولیدی پنجره شهر از سال شرکت 

 . شد و در حال حاضر محصوالت خود را طبق این استاندارد تولید و روانه بازار می کند wintech از شرکت +A تولید با درجه
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، موفق ترمال بریک  آلومینیومی های استانداردهای الزم جهت تولید درب و پنجرهشرکت تولیدی پنجره شهر همچنین با رعایت 

 شد و محصوالت آلومینیومی خود را طبق استانداردهای این شرکت تولید  AKPAiاز شرکت  Aبه اخذ گواهینامه درجه

 .مینماید 

 

 معرفی مشتریان برتر: 
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 : پروژه ها

 بیمارستان آملنمای کرتن وال  ➢

 نرده شیشه ای کامپوننت توکار در رویانکابین دوش و کف شیشه ای و  ➢

 )مازندران( دریاکنار های شهرک ویالبسیاری از در و آلومینیوم ترمال بریک  UPVC پنجره دوجداره ➢

 نرده شیشه ای فیکس پوینت هتل میزبان بابلسرپنجره دوجداره و  ➢

 بابلسر بسیاری از پروژه های مسکونی و ویالیی شهر پنجره دوجداره خم در ➢

 )مازندران( دریاکنار های شهرک ویالبسیاری از پنجره دوجدار لمینت در  ➢

 بابلسر  امالک مهر آریا  UPVCدر و پنجره دوجداره ➢

 بابلسر پنجره آلمینیوم طرح چوب در ➢

 کچری شهرک خزر شهر مازندراندر بسیاری از ویالهای لوکس و ال درب شیشه ای و نرده شیشه ای استخر ➢

 نوشهر بسیاری از ویال ها و پروژه های مسکونی پنجره دوجداره و نرده شیشه ای در ➢

 مازندران دریاکنار شهرک کرتین وال و سایبان شیشه ای در ➢

 و پرده پلیسه  و پرده ترک در فیلبند UPVCدرب و پنجره  ➢

 بابلشهر پروژه درب و پنجره آلمینیومی اصناف  ➢

 در شهر بابل توسعه عصر شمال ی تجاری بانکپروژه ساختمان ➢

 مازندران عباس آباد ییویالدر پروژه نرده شیشه ای اکسپوز  ➢

 بابل شهر شیرنی سرای جامعی تجاری لوکس و الکچری ه ژپرو ➢

 شورای اسالمی شهر بابلساختمان اداری پروژه  ➢

 در شهر بابل رستوران پدربزرگی پروژه تجار ➢

بسیاری از پروژه های ساختمانی ویالیی ، اداری ، تجاری و مسکونی که از شما بزرگوار دعوت میشود از سایت ما و  ➢

 دیدن بفرمائید .
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