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TO BE THE BEST, YOU NEED THE BEST

با تمام تـوان خود مـی کوشیم

تا در هـموار نـمودن مسیر توسعه 

صنعت کشورمان، سهیم باشیم

ویستابســت برنــدی اســت کــه نــام خــود را در اعمــاق اذهــان 
حــک کــرده اســت.

ویستابســت متشــکل اســت از گروهــی متخصــص، کــه بــا تکیــه 
بــر تــوان علمــی و تجربیــات تولیــدی طوالنــی، محصــوالت خــود 
را بــر اصــل مهــم کیفیــت، نــوآوری و اســتمرار بنــا نهــاده اســت.
ویستابســت بــا اســتفاده از ماشــین آالت روز دنیــا و تکنولــوژی 
ــنل  ــری پرس ــش و بکارگی ــان و اتری ــورهای آلم ــرفته کش پیش
مجــرب و نیــز اســتفاده از مــواد اولیــه برتــر اروپایــی، توانســته 
محصوالتــی تولیــد نمایــد کــه کیفیــت آن هــا توســط مراکــز 
تحقیقاتــی مرجــع ایرانــی و اروپایــی بــه تأییــد رســیده اســت.
ویستابســت در مقابلــه بــا ســیل عظیــم پروفیــل هــای در و 
پنجــره یــو پــی وی ســی وارداتــی، توانســته ســهم قابــل توجهــی 
از بــازار را بدســت آورد و بــا همیــاری ســازندگان توانمنــد در و 
پنجــره هــای یــو پــی وی ســی عــاوه بــر ارائــه محصــوالت جدیــد 

بــه باالتریــن ظرفیــت تولیــد خــود برســد.
ــر تــاش در جهــت بهینــه ســازی مصــرف  ویستابســت عــاوه ب
انــرژی بــه حفــظ محیــط زیســت نیــز مــی اندیشــد، زیــرا خــود را 

امانــت دار نســل آینــده مــی دانــد.
ــاز،  ــاخت و س ــول س ــی و اص ــکات فن ــت ن ــا رعای ــت ب ــد اس امی
اعتمــاد مصــرف کننــدگان بــه محصــوالت بــا کیفیــت ایرانــی را 

افــزون نماییــم. 
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معرفی

ــود را در  ــت خ ــال 1386 فعالی ــید و از سـ ــت رس ــه ثب ــال 1382ب ــت در س ــتا بس ــرکت ویس ش
زمینــه تولیــد پروفیــل در و پنجــره یــو پــی وی ســی آغــاز کــرد و طــی 3 ســال توانســت بــه یکــی 

از بزرگتریــن تولیدکننــدگان ایــن حــوزه در ایــران تبدیــل شــود.
تولیــد پروفیــل در و پنجــره یــو پــی وی ســی، فعالیــت تخصصــی و اصلــی شــرکت اســت کــه بــرای 
ــا 13خــط تولیــد  ــه ای ب ــه در حــال حاضــر دارای کارخان ــازار در ایــن زمین ــاز ب ــه نی پاســخگویی ب
ــا اســتفاده از  ــر ب ــن ام ــه ای ــی باشــد ک ــوده در سراســر کشــور م ــال و کار آزم ــی فع و نمایندگان

توانایــی هــای نیــروی انســانی و دانــش تکنیکــی درون ســازمانی میســر شــده اســت.
ویســتا بســت بعنــوان یکــی از پیشــگامان صنعــت پلیمــر و تولیــد در و پنجــره یــو پــی وی ســی 
بــر اســاس اســتانداردهای بیــن المللــی اولیــن دارنــده گواهینامــه رال آلمــان در ســطح کشــور 

مــی باشــد.
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انتخاب هوشمندانه در مسیر تولید

ویســتا بســت پــس از ســه ســال تحقیــق، مطالعــه و آمــاده ســازی هــای 
ــود را در  ــت خ ــال 1385، فعالیــ ــل س ــزاری در اوایــ ــت اف سخـ
ــل در و  ــد پروفی ــرای تولی ــزات ب ــتقرار تجهی ــد و اس ــه خری زمین
ــد ماشــین آالت تولیــدی  ــاز کــرد. خری ــی وی ســی آغ ــو پ پنجــره ی
ــام هــای » کــراس مافــای  ــه ن ــا ب از دو کمپانــی بــزرگ و معتبــر دنی
ــن  ــش اولی ــر Greiner « اتری ــان  و » گراین Krauss Maffei « آلم

ــود.  ــل ب ــد پروفی ــه منظــور تولی ــت ب ــاز فعالی ــرای آغ اقــدام ب
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گام در تولید

ویســتا بســت در گام نخســت پروســه تولیــد خــود در ســال 1386 بــا 
ظرفیــت 10،000 تــن، اقــدام بــه تولیــد پروفیل بــا ســایز 60 میلی متر 
ســه محفظــه ای در  15 قالــب بــا امــکان اســتفاده از شیشــه هــای یک و 
دو جــداره نمــود کــه اســتانداردهای روز دنیــا از قبیــل اســتاندارد 
رال آلمــان » RAL GZ 716 « و BSEN 12608 اتحادیــه اروپــا در 

آن رعایــت شــده اســت.
ــی و  ــای داخل ــاز بازاره ــه نی ــه ب ــا توج ــون ب ــا کن ــال 1388ت از س
بیــن المللــی، اســتراتژی هــای ســازمانی و همچنیــن سیاســت هــای 
کشــور در زمینــه بهینــه ســازی مصــرف انــرژی در ابعــاد گوناگــون 
ــل را  ــدی از پروفی ــل جدی ــاختمان، نس ــش س ــوص در بخ ــه خص ب
بــا ســایز 70 میلــی متــر پنــج محفظــه ای در 14 قالــب، 4 پروفیــل 
ــه  ــر س ــی مت ــری 60 میل ــل در س ــویی و 25 پروفی ــری کش در س
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 43 قالــب در انــواع 3 محفظــه ای، 
5 محفظــه ای و کشــویی و 6 رنــگ لمینیــت، ارتقــاء داده و در حــال 
حاضــر بــا 13خــط تولیــدی و ظرفیــت تولیــد ســاالنه 18000 تــن، 

محصــوالت خــود را عرضــه مــی نمایــد.
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چرا 

ویستابست؟

ـــه با کیـــفیـت مـــــواد اولیـ
High Quality Raw Materials

تکنولوژی روز دنیـــا
Latest Technology

تولید در کاس A  استاندارد
A Class Production

استراتژی توسعه

    ارتقاء سطح کیفی و تنوع محصوالت و خدمات 
    توسعه منابع انسانی و فرهنگ سازمانی

    بهره گیری از خرد جمعی در تصمیم گیری های سازمانی
    تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها

    مشارکت فکری با شرکای تجاری
    همکاری با مجریان، توسعه دهندگان، برنامه ریزان ساختمان و مسکن کشور

    انجام به موقع تعهدات به مشتریان 
    پشتیبانی فنی، آموزشی و مشاوره

    افزایش سهم از بازارهای هدف
    فرهنگ سازی برای افزایش مصرف تولیدات داخلی در جهت حمایت از کار و

    سرمایه ایرانی با هدف رونق بیشتر اقتصاد داخلی 
    نگاه به آینده به جهت تأمین نیازهای بازار

    بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان
    تمرکز بر خاقیت و نوآوری

    فعالیت در زمینه های فرهنگی و اجتماعی
    کاهش اتکا به منابع تأمین کنندگان خارجی

    توسعه صادرات غیر نفتی کشور
    پیشگام در استانداردها

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

11

ــرب ــی مـجــ ـــروی انســانــ نـیــــ
Experienced Human Resources

کنتـــرل کیفیـــت مــداوم
Quality Control, 7d / 24 h

بیمــه محصــول ضمانـــت نامـــه و 
           Warranties & Products Insurance

تنــــوع در قـــالب هـــا و ســـبد محصــــول
Diversity in Template & Product Portfolios

انبارش باال، سرعت در ارسال
Huge Storage, Quick Delivery
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فرموالسیون
ترکیــب مــواد بــه کار رفتــه در ســاخت پروفیــل در و پنجــره یــو  پي  وي  ســي ویستابســت 
بــا توجــه بــه ســخت ترین شــرایط آب و هوایــي مناطــق مختلــف جغرافیایــي کشــور ایــران 
انجــام مي گیــرد کــه توســط آزمایشــگاه  پیشــرفته SKZ آلمــان، آزمایشــگاه مرجــع 
ــي مــورد آزمــون و تائیــد قــرار  ــه اروپای ــا تجرب اســتاندارد رال آلمــان و شــرکت هاي ب

گرفتــه اســت.
ویستابســت در زمینــه صنعــت تولیــد پروفیــل در و پنجــره یــو  پــي  وي  ســي از برتریــن 

فرموالســیون روز دنیــا و بــا کیفیــت  تریــن مــواد اولیــه اســتفاده مي کنــد.
ایــن مــواد پــس از تخلیــه در انبــار مجــدداً مــورد آزمایــش قــرار گرفتــه و ســپس در 
ــل   ــت هنش ــرکت رایمل ــک » ش ــام اتوماتی ــین آالت تم ــط ماش ــینگ، توس ــش میکس بخ

Reimelt Henschel « آلمــان بــراي تولیــد پروفیــل ترکیــب مي شــوند.

اکستروژن
ــا و  ــا فاکتوره ــت آن ب ــي و کیفی ــي  وي  س ــو  پ ــره ی ــل در و پنج ــد پروفی ــد تولی فرآین

ــتقیم دارد. ــه مس ــی رابط ــاي فراوان متغیره
بــر ایــن اســاس ویستابســت بــا بهره گیــري از دانــش بهتریــن تولیدکننــده تجهیــزات 
تولیــد ایــن محصــول » شــرکت گراینــر اتریــش « و همچنیــن برخــورداري از بهتریــن 
اکســترودرهاي موجــود در اروپــا » کــراس مافاي آلمــان «، در جهت کاهــش فاکتورهاي 
متغیــر ماشــین آالت و دســتیابي بــه بهتریــن کیفیــت بر  اســاس اســتانداردهاي اروپایي 

تــاش مي کنــد.

فرآیند تولید پروفیل در و پنجره یو پی وی سی
درمرحلــه اول پــی وی ســی و افزودنــی هــای دیگــر، بــا درصــد مشــخصی توســط دســتگاه میکســر گــرم و ســرد ترکیــب مــی شــوند. مــواد ترکیــب شــده 
ــا دمــای محیــط یکســان شــود.  بیــن 16 تــا 24 ســاعت در دمــای محیــط مــی مانــد تــا الکتریســیته ســاکن حاصــل از میکــس از بیــن رفتــه و دمــای آن ب
مــواد پــس از مرحلــه میـــکس بــه صـــورت اتوماتیـــک وارد دستگـــاه هــای اکستـــرودر مــی شــود. پــس از تنظیــم و نصــب قالــب پروفیــل مــورد نیــاز و 
همچنیــن قســمت هــای کالیبراتــور و تانــک هــای خنــک کننــده، مــی بایســت دمــای ســیلندر و دســتگاه اکســترودر و قالــب بــه حــد معیــن برســد. ایــن 
ــا 200  ــب بیــن 190 ت ــرای قالـ ــا 185 و ب ــندر بیــن 165 ت ــرای سیلــ ــوع ســطح مقطــع پروفیــل متفــاوت اســت کــه معمــوالً ب ــه ن ــا بســته ب ــزان دم می

درجـــه ســانتی گراد می تواند متغیر باشــد.  
ــت  ــه سمــ ــت مخــزن ب ــه صــورت یکنواخــت از قسمــ ــوده کــه مــواد را ب ــسو ب ــر همـ ــا چرخــش غیـ ــیچ ب ــرودر شــامل دو عــدد مارپـــ ــگاه اکستـــ دستـــ
ــیته  ــواد، پاستیس ــردن م ــگرم ک ــه پیش ــب وظیف ــه ترتی ــدام ب ــر ک ــه ه ــت ک ــمت اس ــش قس ــامل ش ــتگاه ش ــیلندر دس ــد. س ــی نمای ــدایت م ــب هــ قال
ــد. پــس از  ــده دارن ــه عه ــل را ب ــری پروفی ــت شــکل گی ــری (، خــروج گازهــای متصاعــد شــده و در نهای ــه شــکل خمی ــودری ب ــواد پ ــل م ــردن ) تبدی ک
خــروج پروفیــل از قســمت کالیبــره و تانــک هــای خنــک کننــده اطاعــات مربــوط بــه پروفیــل روی آن حــک مــی شــود. در نهایــت پروفیــل وارد قســمت 

ــدی مــی گــردد. ــل و تعــداد مشــخص بســته بن ــوع پروفی ــر اســاس ن ــرش شــده و در خاتمــه ب ب

میکسینگ
ــدارك و  ــه و ت ــي، تهی ــي  وي  س ــو  پ ــره ی ــاي در و پنج ــد پروفیل ه ــور تولی ــه  منظ ب
آماده ســازي مــواد اولیــه پلیمــري و غیــر پلیمــري متفــاوت بــا یکدیگــر صــورت 

ــرد. مــی پذی
نیــز  اتوماتیــک و  بــا برخــورداري از ماشــین آالت پیشــرفته و کامــاً  ویستابســت 
بهره گیــري از بــا کیفیــت تریــن تولیدکننــدگان سیســتم هاي میکســینگ » شــرکت 
رایملــت هنشــل Reimelt Henschel « آلمــان و انتقــال مــواد بــدون دخالــت نیــروي 

ــان دارد. ــاال و یکس ــت ب ــه کیفی ــعي در ارائ ــاني، س انس
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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 : 

1    -  بررسی رنگ پروفیل
2    -  اندازه گیری ابعاد پروفیل

3    -  اندازه گیـری جـرم واحد طـول
4    -  اندازه گیری دانسیته پروفیل

PVC 5    -  اندازه گیری رطوبت
6    -  اندازه گیری رطوبت کربنات کلسیم

7    -  آزمون رفتار محصول پس از گرم شدن
8    -  آزمون مقاومت ضربه چارپی
9    -  آزمون ضربه در دمای پایین

10 -  آزمون برگشت حرارتی
11 -  آزمون گوشه جوش خــورده
12 -  آزمون انحراف از خط راست

PVC 13 -  آزمون ریزش
PVC 14 -  آزمون دانسیته ظاهری

15 -  آزمون دمای نرمی ویکات
16 -  آزمون تعیین ثبات حرارتی محصول

PVC 17 -  آزمون تعیین اندازه ذرات
18 -  آزمون تعیین میزان مواد فرار مواد اولیه

آزمایشگاه 

15
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انبار

ــد  ــاالی تولی ــم ب ــه حج ــه ب ــا توج ــت ب ویستابس
پروفیــل در و پنجــره یــو پــی وی ســی و اهمیــت 
نگهــداری صحیــح و تحویــل بــه موقــع محصــول 
بــه مشــتریان محتــرم، مجهــز بــه انبــاری بــا 
مجموعــاً  کــه  مربــع  متــر   16000 مســاحت 
دارای 6400 متــر مربــع ســالن ســر پوشــیده و 
ظرفیــت انبــارش 1700 تــن پروفیــل و 2000 
تــن مــواد اولیــه مــی باشــد. همچنیــن سیســتم 
انبــارداری شــرکت ویستابســت بــر مبنــای مدل 
ــا بهــره گیــری از  FIFO ســازماندهی شــده و ب
پیشــرفته تریــن تجهیــزات و امکانــات حمــل و 
نقــل اســتاندارد گامــی بلنــد در راســتای جلــب 

رضایــت مشــتریان برداشــته اســت.
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مزایای پروفیل یو پی وی سی

کاهش تبادل حرارتی

بــا توجــه بــه پائیـــن بــودن ضریــب انتـــقال حرارتــی پروفیـــل هــای در و 
ــی  ــای خال ــره ه ــود حف ــر وج ــه خاط ــن ب ــی و همچنی ــی وی س ــو پ ــره ی پنج
داخــل پروفیــل میــزان تبــادل حــرارت بــه حــد قابــل توجهــی پائین مــی آید، 

در نتیجــه مصــرف انــرژی در فصــول مختلــف ســال کمتــر مــی شــود.

بهره وری انرژی

پنـــجره هــای یــو پــی وی ســی بــه همــراه شیــــشه هــای دو یــا چـــند جداره 
ــارج  ــل و خ ــای داخ ــن فض ــی بی ــادل حرارت ــر تب ــم گی ــش چش ــن کاه ضم
ســاختمان هــا از اتــاف انرژی به میــــزان قابل توجهی جلوگیــــری نمــــوده 

و در نتـــیجه بهــره وری انــرژی را باالتــر مــی برنــد.

عایق دما
پنجــره هــای ســاخته شــده بــا پروفیــل هــای در و پنجــره 
انــرژی در  اتــاف  از  تــا 30 درصــد  پــی وی ســی  یــو 

ســاختمان جلوگیــری مــی کنــد.

1

سهولت در نصب
بــا توجــه بــه نصــب ســریع ایــن نــوع از پنجــره هــا، ســرعت 

نصــب پنجــره در ســاختمان هــا افزایــش مــی یابــد.

11

قابلیت نصب یراق آالت متنوع 
پنجـــــــره هــای ســاختــــــه شــــــده بــا پروفیـــــــل هــای 
یــو پــی وی ســی، امــکان اســتفاده از یــراق آالت مختلفــی 
ــلیقۀ  ــت و س ــه خواس ــگویی ب ــت پاسخـ ــه جه ــد ک را دارنـ
مشــتریان، بازشـــوهای متــــنوعی از قبیــل تــک حالتــه، دو 
حالتــه، بازشــو عمــودي، ریلــي و ... را در اختیارشــان قــرار 

مــی دهنــد.

12

نظافت ساده و آسان  
پنجــره هــای ســاخته شــده از پروفیــل در و پنجره یو پی وی ســی، 

بــه آســانی قابلیت شستشــو و نظافــت را دارند.

10

امنیت بسیار باال
بــه دلیــل اســتفاده از مدرن تریــن یــراق آالت و تعبیه قفل های 
متعــدد در داخــل چهارچــوب و اســتفاده از شیشــه هــای ایمنی، 
در و پنجــره هــای یــو پــی وی ســی از امنیت باالیــی برخوردارند. 

9

جلوگیری از ورود گرد و غبار و سایر آلودگی های محیطی
ــوص و  ــدی مخـصــ ــوارهای درزبنــ ــفاده از نــ ــا استـــ ب
یــراق آالت قفــل شــونده چنــد نقطــه ای در و پنجــره هــای 
یــو پــی وی ســی، تــا حــد بســیار زیــادی از ورود گــرد و 

ــه داخــل جلوگیــری مــی کنــد. ــار و دوده ب غب

تاثیر مطلوب بر محیط زیست
تاثیــر پروفیــل یــو پــی وی ســی  بــر محیــط زیســت بــا توجــه 
بــه بازیافــت 100 درصــدی و امــکان برگشــت بــه عرصــه 

تولیــد، مطلــوب ارزیابــی شــده اســت.

14

عدم نیاز به رنگ آمیزی
پروفیــل هــای در و پنجــره یــو پــی وی ســی نیــاز بــه 
رنــگ آمیــزی نــدارد و در نتیجــه منجــر بــه حــذف کامــل 

ــود. ــی ش ــزی م ــگ آمی ــه رن هزین

8

عایق صدا
اســتفاده از در و پنجــره هــای  یــو پــی وی ســی به همراه شیشــه 
دو یــا چنــد جــداره، تــا حــد قابــل توجهــی ) حــدود 40 دســی بل( 
مانــع از انتقــال صــوت بــه داخــل ســاختمان هــا مــی شــود.

2

قابلیت بازسازی پنجره های قدیمی
بــا اســتفاده از پروفیــل هــای بازســازی، بــه راحتــی مــی تــوان 
پنجــره هــای قدیمــی را بــدون نیــاز بــه تخریــب تعویــض کــرد.

3

صرفه جویی در مصرف انرژی4
ــرژی در  ـــدود 30 درصــد از اتــاف ان ــه اینکــه ح ــا توجــه ب ب
درون ســاختمان هــا از طریــق پنجــره هــا صــورت مــی پذیــرد، 
ــن  ــای نوی ــره ه ــا پنج ــش آن ب ــرل و کاه ــن کنت بنابرای
یــو پــی وی ســی بــا شیشــه دو جــداره امــکان پذیــر اســت. 

مانع از نفوذ باران و آب
ــا اســتفاده از نوارهــای آب بنــدی در اطــراف چهارچــوب و  ب
قســمت بازشــوی پنجــره و همچنیــن عایــق بنــدی دور پنجــره 
ــوذ آب  ــع از نف ــوار ســاختمان مان ــا دی در محــل همجــواری ب
بــه داخــل مــی شــود. همچنیــن ایجــاد شــیارهای مخصــوص 
تخلیــه آب روی پروفیــل هــا باعــث هدایــت آب هــای وارد 

شــدۀ احتمالــی بــه خــارج مــی شــود.

6

مقاوم در برابر خوردگی و پوسیدگی5
ــت و  ــاوم اس ــا مق ــا و بازه ــید ه ــیاری از اس ــل بس در مقاب

ــی شــود. ــا پوســیده نم خــورده ی

تنوع در رنگ 
ایــن پنجــره هــا بــا اســتفاده از روکــش لمــــینیت در رنــگ ها 
ــا هرگونــه ســلیقه ارائــه  و طــرح هــای مختلــف متناســب ب

مــی شــود.

7

13
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گـــواهینـامه ها و استــانـداردها
Cert i f icates & Standards

اولین دریافـت کننده گواهینامه کیفیت »رال« آلمان در ایران

ــی وی ســی در  ــو پ ــل ی ــده پروفی ــن شــرکت تولیدکنن ویستابســت اولی
ایــران مــی باشــد کــه در فروردیــن مــاه ســـــال 1389 » مــارس 2010« 

ــه اخــذ گواهینامــه کیفیــت » رال « آلمــان گردیــد. موفــق ب
گواهینامــه » رال « آلمــان یکــی معتبرتریــن اســتانداردهای مطــرح دنیــا در 

زمینــه کیفیــت محصــول مــی باشــد.

تایید کیفیت SKZ آلمان

SKZ یــک موسســه تحقیقـــاتی، آزمـــایشگاهی و ممیــزی اســت کــه بیــش از 
50 ســال بعنـــوان مشــاور و ممیـــز کیفــی ســازمان هــای گواهــی دهنـــده 

کیفیــت »مثــل رال آلمــان« در کشــور آلمــان فعالیــت دارد.
ــر  ــس از اخــذ مشــاوره از شــرکت هــای معتب شــرکت ویستابســت نیـــز پ
اروپایــی و صـــرف هزینــه هــای مشـــاوره و اخــذ فرموالســیون، در اولیــن 
گام هــای تولیــد انبـــوه و در جهـــت اطمینــــان از کیفیــت محصـــوالت خـــود، 
ـوسســـه SKZ را بــه عنـــوان ممیـــز کیفیــت پروفیــل انتخــاب نمــود. در  م
ایــن راســتا نمونــه هــا توســط کارشنـــاس اعـــزامی از کشـــور آلمــان عامت 
گذاری و مهـــر و موم شده و به ایـــن تـــرتیب پـروفیــــل هـــای ویستابست 
مشــخص و ارســـال گـــردید و پــس از انجــام آزمایــش هــای مشــخص شــده 
توســط موسســه SKZ و موفقیــت در گذرانــدن آن هــا، تاییدیــه مربوطــه 

را بــه ایــن شــرکت اعطــا نمودنــد.

www.gkfp.de
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دارنده گواهینامه فنی درجه یک از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از معتبرترین مراجع داخل کشور است که تولیدکنندگان پروفیل در و پنجره یو پی وی سی می توانند 
با رعایت فاکتـــــورهای کیفی به این نشان دست یابند. این گواهیــــنامه به شرکت هایی ارائه می شود که تولیدات آن ها ضمن احراز موفقیت 

در 10 آزمون مشخص، منطبق با دستور العمل های اجرایی مربوط به ساخت در و پنجره های استاندارد باشد.

www.bhrc.ac.ir

کسب گواهینامه ISO/IEC 17025 برای ارتقای کیفیت آزمایشگاه

شــرکت ویســتا بســت بــه منظــور افـــزایش کیفیــت آزمـــون هــای محصــول در واحــد آزمایشــگاه و بــاال بـــردن تــوان و دانــش فنــی متخصصیــن 
» ISO/IEC 17025 « ایــن شــرکت بــرگ دیگــری بــر فعالیــت هــای خــود بــه ثبــت رســانده و موفــق بــه اخــذ گواهیــــنامه تاییــد صاحیــت آزمایشــگاه

شده است.
براســاس ایــن گواهینامــه کلیــه آزمــون هــای انجــام شــده درآزمایشــگاه ایــن شــرکت مــورد تاییــد کلیــه مراجــع رســمی شــامل اداره هــای 
ــه  ــاز ب ــوده و نی ــاختمان و... « ب ــکن و س ــی » مس ــی و تحقیقات ــز آموزش ــوری، مراک ــرکات کش ــران، اداره گمـ ــت ایـ ــد صاحی ــتاندارد و تایی اس

ــدارد. ــگاهی ن ــر آزمایش ــای دیگ ــه از واحده ــت تاییدی دریاف
ایــن اســتاندارد بیــن المللــی نتیـــجه اجــرای مجموعــه الزامـــات ISO/IEC Guide 25 و EN 45001 اســت کــه هــم اکنــون بــا توجــه بــه تجربیــات 

ناشــی از اجــرای دو اســتاندارد فــوق جایگزیــن ایــن دو مــی شــود.
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مجمـوعـه فـویل هـای لمینـیـت
Laminated Foil Collection

Nature Does Nothing Uselessly
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پروفیل با رنگ و طرح  دلخواه

ــر طبــق اصــول ایمنــي و  ــر طراحــي فــرم پنجــره دلخــواه خــود ب شــما عــاوه ب
انــرژي، امــکان انتخــاب پروفیــل پنجــره را بــا طــرح هــای چــوب یــا رنــگ هــای 
ــد  ــا بتوانی ــا دو رو لمینیــت دارا مــی باشــید، ت ــه صــورت تــک رو ی ــف ب مختل
ــادر  ــت ق ــد. ویستابس ــق دهی ــود تطبی ــاختمان خ ــاي س ــا نم ــره را ب ــگ پنج رن

ــود ایــن امــکان را بــراي شــما فراهــم نمایــد.  خواهــد ب

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 

ــت. ــد داش نخواه
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.

89. Eiche Dunkel43. Winchester XC 05. Anthrazit Grau

01. Golden Oak 07. Nussbaum 03. Silver
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امید مسیر ما و پیروزی تقدیر ماست
ویستا بست

تهیه و تنظیم                     :  ویستابست
طراحی و صفحه آرا            :  شبنم متین پور

سال چاپ                          :  1395

َالو پنجره سامانه ارتباطی    : 23002400
2300 تلفن واحد فروش            :  2100

www.vistabest.com  : وب سایت                          
info@vistabest.com  :                                ایمیل

Contact Us

https://instagram.com/vistabest_group

https://www.linkedin.com/company/vista-best

https://twitter.com/vistabest

https://Telegram.me/vistabest
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