آيا ميدانيد علت انتخاب درب هاي اتوماتيك سيماتكسان توسط اكثر مشتريان چيست؟

درب آسانسور در يك سيستم آسانسور ،به طور همزمان داراي سه بعد فني ،ايمني و تزئيني است ،از اين رو انتخاب يك
درب مناسب ،ايمن ،با كيفيت و با طول عمر باﻻ در عين حال با ظاهري شكيل بسيار حائز اهميت ميباشد كه در ذيل به
اختصار به بخشي از محاسن درب هاي سيماتكسان اشاره مي گردد.
-١طراحي و ساخت
كليه ي دربهاي توليدي با استفاده از طراحي مهندسان مجرب و از مرغوبترين مواد اوليه توسط دستگاه هاي تمام اتوماتيك
با تكنولوژي پيشرفته و به روز دنيا توليدميشوند .توليد محصوﻻت مطابق با آخرين ويرايش استانداردهاي جهاني ،جهت
صادرات به كشورهاي ديگر ،از الزامات اين مجموعه به حساب مي آيد.
-٢طول عمر باﻻ
درب هاي توليدي به علت دقت محاسباتي انجام گرفته در قبل و هنگام توليد و استفاده از مواد بسيار مرغوب داراي طول
عمر بسيار باﻻيي ميباشند.
علت خرابي هر آسانسور  %٦٠مربوط به درب ها ٣٠ ،درصد به تابلوي فرمان و  ١٠درصد به ما باقي قطعات يك آسانسور مي باشد!

-٣سهولت در نصب با امكان ايجاد تنظيمات دقيق
كنترل كيفي كاﻻ توسط سازنده و سهولت نصب ،استحكام و قابليت تنظيمات آسان ،هميشه دغدغه ي نصابان مجرب صنعت
آسانسور بوده ،هست و خواهد بود .اين مهم محقق نخواهد شد مگر با استفاده از درب هاي تماماً استاندارد و مرغوبي كه
نصاب مجرب بتواند آن را با توجه به شرايط ،نصب و تنظيم نمايد .
بدليل سهولتي كه نصب و تنظيم محصوﻻت اين مجموعه داراست ،هيچگاه متحمل هدر رفت زمان نخواهيد شد.

-٤ايمني و استاندارد
در دربهاي توليدي اين شركت از كفشك پروانه اي استفاده نشده و عﻼوه بر تطابق با استانداردهاي ايران با استانداردهاي
بين المللي اروپا نيز مطابقت كامل دارد  ،از اين رو در سوانح آتش سوزي از ايمن ترين نوع درب آسانسور ميباشد.
مجموعه ي قفل و كمان درب هاي سيماتكسان به عنوان اصلي ترين قسمت ايمني در درب آسانسور با دارا بودن استانداردهاي

CE
اروپا و ثبت باﻻترين ميزان رضايت مندي توسط مشتريان نويد تضمين امنيت كاربران اين درب ها را ميدهد.

-٥حركت نرم و بي صدا
از بارزترين ويژگي هاي ظاهري دربهاي سيماتكسان حركت نرم و بي صداي دربها بوده كه حاصل طراحي صحيح ،دقت
توليد و استفاده از مواد اوليه مرغوب ميباشد.
-٦خدمات پس از فروش
ارائه خدمات و تامين قطعات يدكي از ضروريترين بخش هاي ايجاد رضايت خريداران محترم مي باشد كه اهميت آن
هميشه سرلوحه برنامه هاي اين شركت بوده و خواهد بود.

حداكثر رضايت مصرف كننده هدف ما بوده است

-٧طراحي به روز و تعهد به نوآوري
نوآوري خط مشيي است كه سالها موجب تمايز ما گرديده است .مجموعه سيماتكسان با بهره گيري از توان طراحي و
مهندسي ،محصوﻻت خود را همگام با آخرين تغييرات چه در زمينه استانداردها و چه در زمينه ي زيبايي ،طراحي و
توليد مي نمايد.
به جهت حضور گسترده ي ما طي ساليان گذشته در بازارهاي فرامرزي و همچنين احترام به شأن مصرف كننده ي
داخلي حداكثر توان خود را بربهينه سازي درراستاي اغناي نيازهاي فني و ظاهري گمارده ايم.
-٨تنوع محصوﻻت
با توليد انواع درب آسانسور در ابعاد و اشكال مختلف نياز مشتريان محترم مرتفع خواهد گرديد.
ما براي پيشرفت هيچ حد و مرزي قائل نيستيم

