پارس کوتینگ از سال  1388فعالیتهای خود را در زمینه رنگ کاری آغاز نمود .این مجموعه اولین و تنها
نماینده انحصاری رنگ های  Weilburgerآلمان در ایران می باشد که عالوه بر رنگکاری قطعات  ،قادر به
تامین رنگ و ترکیب رنگ دلخواه برای شرکت ها و تولیدی ها در مقادیر زیاد می باشد.

رنگ آمیزی انواع قطعات به شرح زیر:
-

پالستیکی ( PA ، PE ،PVC ،PP ،PS ،PC ،HIPS ،ABSو حتی باکالیت و )LDPE

-

فلزات (استیل ،آلومینیوم ،برنج ،آهن و سرب)

-

شیشه ای (با رفلکس  %5تا )%90

مزایای این رنگها :
✓ کلیه رنگهای این برمبنای پایه آب ) (Water Baseمی باشد
✓ نگهداری رنگها به سهولت امکان پذیر است و هیچگونه اشتعال زایی و خطرات انسانی ندارد.
✓ استفاده از این رنگها به آسانی و بدون نیاز به زیرسازی است و برای شخص استفاده کننده
هیچگونه آالیندگی به وجود نمی آورد (حساسیتهای پوستی و تنفسی).
✓ شستشوی آسان پیستوله و دستگاه بعد از اتمام کار با آب.
✓ خشک شدن سریع قطعه در دمای محیط بدون نیاز به کوره (برای قطعات پالستیکی)
✓ ماندگاری باال و مقاومت رنگ در برابر اشعه UV
✓ قابلیت پاس کردن تست های  Salt Spray ، Cross Cutو....
✓ عدم محدودیت در شید رنگی (متالیک ،سالید ،مات و براق)

 بر روی قطعاتی که الک محافظ استفاده شده است عالوه بر مزایای فوق دارایخواص زیر نیز می باشند:
✓ مقاوم در برابر شوینده های قوی (وایتکس  ،جوهر نمک  ،اسیدها و تینر)
✓ ضد لک و مقاوم در برابر لکه های آب می باشند.
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این مجموعه دارای واحد ( QCکنترل کیفیت) بوده که پس از رنگ کاری قطعات مشتری  ،از لحاظ
کیفیت تست و کنترل شده و با چیدمان صحیح  ،بسته بندی مناسب و بدون ضایعات در اسرع وقت
به مشتریان تحویل داده می شود.

مراحل همکاری با پارس کوتینگ:
 -1دریافت نمونه خام از مشتریان
 -2رنگ آمیزی قطعه خام جهت تست رنگ روی قطعات و انتخاب شید رنگ به صورت رایگان
 -3برآورد هزینه میزان رنگ مصرفی قطعه خام برای تیراژ
 -4برآورد زمان تحویل تیراژ قطعات

خدمات جانبی پارس کوتینگ:
چاپ سیلک و تامپو ،مونتاژ کاری قطعات ،طراحی و ساخت قالب ،خدمات تزریق پالستیک

هدف از تاسیس این کارخانه ارائه خدمات با کیفیت عالی در خدمت صنعت کشور و حفظ محیط
زیست می باشد .و افتخار می کنیم که ما نمایندگی یکی از مط رح ترین برندهای رنگ دنیا
) (Weilburgerرا داریم و های بزرگی چون سونی  ،پاناسونیک و  JVCاز رنگهای این برند برای
محصوالتشان استفاده می کنند.

جايگاه ويژه مشتري در شركت (مشتری مداری):
مجموعه مديران و كاركنان براساس ميثاقهاي زير همواره خود را خدمتگزار هموطنان و مشتريان عزيز

مي دانند:

 .1مشتري در جايگاه شركت است.

 .2مشتري هيچ نيازي به ما ندارد بلكه ما به مشتري نيازمنديم.
 .3مشتري با خريد خود به ما لطف مي كند و ما به وفاي به عهد او سپاسگزاري مي كنيم.

 .4مشتري واسطه روزي ما با خداوند است پس او را عزيز مي داريم.
 .5ارائه خدمات با كيفيت امتياز ما نيست بلكه تعهد ماست.

با تقدیم احترام
پــارس کــوتینگ
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