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صنعت پلیمر  آبایان   شرکت 

هدف با   96 سال  در  پارس         جنوب 

فعاالن نیاز  رفع  و  انرژى  مصرف  در  جویى   صرفه 

                                                                           صنعت ساختمان فعالیت خود را در زمینه تولید پروفیـل هاى

20،000 مساحت  با   دزفول   2 شماره  صنعتى  شهرك   در 

مترمربع و    زیربنایى در حدود 10،000 مترمربع آغاز نمود

 این شرکت ابتدا تولید خود را با برند آبایان پروفیل و ظرفیتى   حدود    4،000 تن در

 سال و با 7 قالب اصلى شروع کرد. در فاز دوم طى اقدامى طى سال 99 و با افزایش ماشین آالت

 و تجهیزات و تکمیل قالب هاى تولید از 7 قالب به 15 قالب،  به  تولیدى معادل  8،000  تن در

 سال دست پیدا کرد که با جذب نمایندگان قوى در سراسر کشور،  دسترسى آسان محصول به

متقاضیان  را فراهم کرده است

 همچنین با توجه به نیاز بازار به پروفیل هاى اقتصادى، جهت کاهش هزینه هاى مصرف کنندگان

 و انبوه سازان اقدام به تولید پروفیل اکونومى با برند آبایان گرین نمود که عالوه بر اقتصادى

اکونومى هاى  پروفیل  رده  در  ممتازى  کیفیت  از  استاندارد،  هاى  مجوز  کسب  و  محصول                    بودن 

بهره مى گیرد

 همچنین این شرکت آمادگى صادرات به کشور هاى حوزه خلیج فارس از جمله قطر، عمان، کویت،

 عراق، عربستان و همچنین پاکستان،ارمنستان،روسیه، سوریه و ... را دارد که با ثبت برند هاى

صادراتى و با کیفیت جایگاه ویژه اى در این کشور ها ایجاد کرده است

رعایـت و  تولیـد  استاندارد  کیفیـت،  پایـه  بـر  پروفیـل  آبایـان  گـروه  اصلـى   همـواره سیاسـت 

 حقـوق مصـرف کننـده مـى باشـد؛ به همین منظور بـا بکارگیـرى ماشین آالت مـدرن و

 پیشـرفته بـه همـراه پرسنل متخصـص و کار آزموده، محصولى با کیفیت را

یـارى بـا  اسـت  امیـد  و  ایـم  نمـوده  عرضـه  بـازار  بـه  و   تولیـد 

پیشبرد جهـت  در  مؤثر  گامى  بتوانیـم  متعـال   خداونـد 

و برداشته  داخلـى  تولیـد  و  کشـور   صنعـت 

عرصه این  در  پیشرو   همچنان 

باشیم

UPVC

www.abayanprofile.ir

معرفى

 شرکت

آبایان پروفیل

.

.

.

.

.



www.abayanprofile.ir

پنجره سایبانىپنجره آکاردئونى

پنجره فولکس واگنى پنجره دو حالته

پنجره فرانسوىپنجره خلیجى



مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهر سازى

آدرس کارخانه: دزفول، شهرك صنعتى شماره 2، نبش خیابان تالش 2
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