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 شركت معرفي

 

  انواع تولید کننده ی  پریموس،شرکت  بدینوسیله که مفتخریم احترام با

 فعالیت مشغول تاکنون 1342 سال ازبا روکش انحصاری  برد وایت تخته

 :نماییم  زیر معرفی شرح به را می باشد 

 استان تهران  شرکتهای ثبت اداره در 27168 شماره به شده ثبت 

 

 



 پریموس

 بیانیه مأموریت

انیزه کردن خطوط تولید بپردازد و با گروه تولیدی پریموس پنجاه و نهمین سال فعالیت خود را آغاز نموده است . پریموس این افتخار را داشته است که درخالل این سالیان به مك

در این سالها تمامی تالش خود را جهت رعایت استانداردهای  استفاده از منابع فراهم آمده توسط متخصصان داخلی رشد هرچه بیشتر کمیت و کیفیت محصوالت را میسر کند .

هدف ما تأمین و ساخت مسئوالنه، چاالک، کیفی و اقتصادی است و ضد حساسیت روی آورده است. Anti Dustزیست محیطی انجام داده است. از این رو به تولیدگچ های ضد غبار 

 س :و تالش داریم با بهره گیری از ظرفیت های گروه پریمو

  ،به مشتریان خود باالترین ارزش و کیفیت همراه با قیمت های رقابتی 

 ،به کارکنان خود دانش، انگیزه و رضایت از کسب موفقیت 

 ،به سهامداران خود بیشترین بازگشت سرمایه 

 .و به جامعه خود شکوفایی اقتصادی و توسعه صنعتی ارائه نماییم 

 

 ارزش های شركت

 مشتری مداری 

 حرفه ای رعایت اخالق 

 ارائه خدمات رقابتی و اقتصادی 

 رعایت قوانین و مقررات 

 روابط صمیمانه درون شرکتی 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توسعه و بهره وری

افزایش تأمین مواد اولیه و تولید به روز 

کاهش هزینه ها

افزایش تعداد دفعات گردش سرمایه

ارتقاء سطح رضایت مشتریان 

افزایش سطح تحویل به موقع

کاهش شكایات مشتریان

رقابتی کردن قیمت ها

توسعه علمی و شغلی کارکنان

توسعه و ارتقاء برنامه های ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان و محیط زیست

افزایش اثربخشی آموزش

افزایش رضایتمندی کارکنان

افزایش سالمت کارکنان

کاهش مصرف منابع و انرژی



 پریموس

 كت پریموس در یک نگاهموضوع: شر

درخوالل ایون سوالیان بوه مكوانیزه کوردن        گروه تولیدی پریموس پنجاه و نهمین سال فعالیت خوود را آغواز نمووده اسوت . پریمووس ایون افتخوار را داشوته اسوت کوه          

 خطوط تولید بپردازد و با استفاده از منابع فراهم آمده توسط متخصصان داخلی رشد هرچه بیشتر کمیت و کیفیت محصوالت را میسر کند .

كنولووژی جدیودی در رنوا را موورد اسوتفاده قورار       در راستای تأمین هرچوه بیشوتر رضوایت مشوتریان از امسوال در تولیود تختوه وایوت بورد، ت          پریموس                  

ولوین بوار در   داده که پوشش این تخته ها را دارای قابلیت ضدخش، ضود حورارت، مقاوموت رنوا و پواک شووندگی بسویار بواال مینمایود از ایون رو ایون شورکت بورای ا             

فوریم آلومینیوومی جدیود ایون تختوه هوا باعوا اسوتحكام بیشوتر و عودم            ایران تخته های وایت برد خود را به مدت یكسال گارانتی رنوا نمووده اسوت. ضومن اینكوه     

 تابیدگی در تخته میگردد. 

تا بوه اموروز در حوال تولیود انوواع تختوه وایوت بورد، تختوه پواک کون، تختوه سویاه و               1342از سال با هدف خودکفائی در صنعت کشور عزیزمان ایران پریموس شرکت 

 تأمین ماژیک و کاغذ نیز می باشد.سبز، گچ، میزتحریر و صندلی و همچنین 

باشود کوه در کنوار تجهیوزات سوخت افوزاری در راسوتای کنتورل         ترین دارایی شرکت، نیروهوای انسوانی مجور  و بوا احسواس مسوئولیت بواال موی        بزرگترین و ارزنده

بور  ی محصووالت جهوت بوه روز بوودن، مبنوی     توسوعه  انجوام آزمایشوات مربووط بوه تحقیوق و      و سوو کیفیت دقیق مواد اولیه و رعایوت اسوتانداردهای سواخت از یوک    

 یاری نموده است.   ما را در دستیابی بازارهااز سوی دیگر ترین قیمت و پیشرفت اقتصاد مقاومتی کشورافزایش کیفیت محصول همگام با ایجاد بهینه

 رد.سال می باشد که در زمینه ی هوشمندسازی بعضی تولیدات فعالیت دا 3شرکت پریموس نزدیک به 

 گردد: یآن اشاره م یانحصار یها تیاز مز یبه تعداد کیفیت اقالم مذکوربا  شتریب ییجهت آشنا

نموی آینود و در    گچ های تولید شده ی برند پریموس از آنجایی که در تولید آنهوا از روغنوی خواس اسوتفاده موی شوود بنوابراین در حوین اسوتفاده بوه حالوت پوودر در             .1

اردهای زیسوت محیطوی   پریمووس در ایون سوالها تموامی توالش خوود را جهوت رعایوت اسوتاند         نتیجه لباس دبیر و دانش آموزان و دانش جویان گرد و خاکی نمی شوود  

 و ضد حساسیت روی آورده است. Anti Dustانجام داده است. از این رو به تولیدگچ های ضد غبار 

 شایان ذکر است گچ های پریموس در حین نوشتن بر روی تخته به هیچوجه سوت و صدای ناهنجار و اذیت کننده به وجود نمی آورد.

 



 پریموس

 

جنس نمد هستند و مناسب برای هر دو نوع تخته ) سیاه و وایت برد ( می باشد. فقط تنها مسأله ای که باید در حین مصرف رعایت شود این  تخته پاک کن های پریموس از .2

می  یت برد استفادهتخته وااست که تخته پاک کنی که برای تخته سیاه مورد استفاده است تا آخرین لحظه ی استفاده فقط تخته ی سیاه را پاک نماید و همچنین اگر جهت 

 شود تا آخرین لحظه ی مصرف فقط تخته وایت برد را تمیز نماید.

 ز نمی باشد.  شایان ذکر می باشد که درحین پاک کردن تخته سیاه گرد و خاکی تولید نمی شود و نیازی به هربار شست و شوی آن جهت تمیز پاک شدن تخته نی

 کشیده شود به طور کامل تمیز می نماید و نیازی به فشار دست نیست.و همچنین فقط یكبار بر روی تخته وایت برد 

 کرده اید.شایان ذکر می باشد، نمد استفاده شده در تولید تخته پاک کن های پریموس بسیار متفاوت می باشد نسبت به نمد هایی که تا به حال مشاهده 

شود و به راحتی     تخته وایت برد های پریموس می توان گفت با افتخار اولین تخته و .3 صاری بوده و ماژیک روی آن پخش نمی  ستند که دارای روکش انح ایت بردهایی در ایران ه

ات ماژیک بر روی آن نیسووت.  بدون آنكه اثری از ماژیک روی آن بماند به طور کامل تمیز می شووود و پس از چند بار اسووتفاده نیازی به الكل و مواد آلی جهت پاک شوودن اثر

س         همچنین روکش ها شده و پس از چندین مرتبه ا شتن بر روی تخته پاک  شته و به راحتی پس از نو صاری این مجموعه با ماژیک های غیر وایت برد همكاری دا تفاده  ی انح

 شوینده ی الكلی نمی باشد. مقدار خیلی کم ) تأکید میگردد خیلی کم ( لک به جای میگذارد که با رایت و دستمال کاغذی به راحتی تمیز می شود و به هیچ وجه نیازی به

کند و همچنین خراشی بر   تخته سیاه یا سبز پریموس که از اسم آن مشخص است با زمینه ی مشكی و سبز تولید می شوند و هنگام نوشتن بر روی آن ها گچ روان حرکت می           .4

 صفحه ایجاد نمی شود.

دانشگاه و محل کار تولید می شود به صورت سفارشی با توجه به ابعاد و اندازه ی کالس های درس و        طراحی میز و صندلی پریموس جز اینكه به صورت استاندارد برای مدرسه،     .5

این شرکت تأمین کاغذ در سایزهای متفاوت و همچنین تأمین ماژیک فقط برندهایی که مناسب تخته وایت   با توجه به رشته ی درسی مدارس یا دانشگاه ها نیز تولید می گردد.

 و غیره ... snowmanیز انجام می دهد. برند برد باشد را ن
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Guaranty Condition 
 

  و در صورت نیاز مشتری حتی برای مدت های بیشتر تا چند سال از زمان صدور فاکتور فروش مورد  ماه 12کلیه محصوالت تولیدی این شرکت حداقل برای مدت

 تعهدات گارانتی قرار دارد. 

  محصوالت تولیدی، هر گونه ایرادی بر روی  تولیددر صورتیكه به دالیل استفاده از مواد اولیه نامناسب، فرآیندهای اشتباه ساخت و یا مونتاژ ناصحیح در زمان

  تعویض خواهند شد. ،و در صورت برطرف نشدن با این روش اصالحکاالهای ساخته شده مشاهده گردد توسط این شرکت در مرحله اول 

  می باشد.هزینه ارسال و دریافت کاال به عهده مشتری خواهد  

  و تعویض محصوالت دارای اشكال با اولویت فوق العاده برای مشتری انجام خواهد شد.  اصالحکار بر روی 

 شرایط لغو ضمانت :

 و تعمیر آن توسط افراد و مراکز غیر مجاز تعویض روکش 

  ،شكستگی، حرارت و آتش سوزی، رطوبت شدید و مایعات، بسته بندی نامناسب و حملهرگونه صدمه ناشی از ضربه فیزیكی 

 کاال اصولی غیر کاربرد و نادرست نصب کاال، نادرست    

 گارنتی تعلق نمی گیرد.  و لوازم مصرفی در تمامی محصوالت ک کاالبه 

 بصورت عادی در حاالت زیر از پوشش گارانتی خارج می شود:  کاالهر 

  انقضای شرایط گارانتی 

   شوینده ی نامناسب استفاده از مواد 

  کاال )در صورت نگهداری در انبار یا غیره(اعمال بار یا فشار بیش از حد به  

 شرایط نامناسب نگهداری 

    بی توجهی به عالئم هشداردهنده 

 .تصادفات، بالیای طبیعی وهرگونه تخریب با عامل بیرونی 

 



 پریموس

Warranty Condition 

 

  سال از زمان صدور فاکتور فروش مورد تعهدات وارانتی قرار دارند.  10کلیه محصوالت تولیدی این شرکت حداقل برای مدت 

 مشتری با یكی از در صورتیكه در مدت زمان گارانتی محصوالت، امكان استفاده از آن توسط مشتری فراهم نیامده باشد و در زمان استفاده پس از زمان گارانتی ،

 ر داشتهتغییاولیه در آن زمان با زمان تولید و تعویض محصوالت تولیدی انجام گردیده و با توجه به اینكه قیمت مواد  اصالحموارد فوق الذکر روبرو گردید، باز هم خدمات 

 است، ما به التفاوت قیمت از مشتری اخذ خواهد شد. 

 .هزینه ارسال و دریافت کاال به عهده مشتری خواهد بود 
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 چگونگي بسته بندی و حمل و نقل

 

 بسته بندی کاالهای ارسالی توسط این شرکت با توجه به نوع محصوالت و وزن آنها از روشهای مختلف زیر صورت می پذیرد: 

 بسته بندی انواع کوچک و بزرگ در ابتدا با لفافه های مخصوس صورت خواهد گرفت. 

 و سپس در لفافه های مناسب پیچانده خواهد شد.  اولیه داشتهبسته بندی مربوطه در ابتدا  کاالیوجود دارد،  خرابیبرای محصوالتی که امكان 

 از جعبه های چوبی، پالستیكی و غیره استفاده خواهد شد.  کاالبا توجه به نوع 

 توسط برچسب، هولوگرام و یا حک لیزری درج خواهد شد. بر روی کاالهای تولیدی کد مخصوس 

 بر روی پالت های چوبی یا پلیمری با تسمه محكم بسته خواهد شد.  محصوالت حجیم و سنگین تر پس از لفافه بندی مناسب

 تهیه و به همراه فاکتور برای مشتری ارسال خواهد شد.  Packing Listبه همراه هر سری از محصوالت یک 

گی الزم برای تحویل و تخلیه کاال را بالفاصله در زمان از کلیه کاال عكس گرفته شده و قبل از رسیدن کاال به دست متقاضی برای ایشان ایمیل خواهد شد، تا اینكه آماد

 تحویل کاال داشته باشند. 

 با توجه به نوع قرارداد ، کاالها به صورت دربستی با کامیون و یا توسط باربری های مجاز و یا اتوبوس ارسال خواهد شد. 

 خواهد شد. ارزش آنها توسط بیمه های معتبر بیمه %120کلیه محصوالت تولیدی به ارزش 

 



 لیست محصوالت

 تعداد در كارتن نوع

 عددی 60بسته  40 گچ سفید

 عددی 60بسته  40 گچ رنگی

 عدد 60 تخته پاک کن نمدی )قا  پالستیكی(

 عدد 60 تخته پاک کن مغناطیسی )قا  پالستیكی(

 عدد 60 تخته پاک کن نمدی )قا  چوبی(

 عدد 30 تخته پاک کن ابری

 

محصول نام ردیف  مشخصات 

برد گرین و برد وایت تخته 1  20*30 

برد گرین و برد وایت تخته 2  30*50 

برد گرین و برد وایت تخته 3  40*60 

برد گرین و برد وایت تخته 4  50*70 

برد گرین و برد وایت تخته 5  60*90 

برد گرین و برد وایت تخته 6  80*100 

برد گرین و برد وایت تخته 7  90*120 

برد گرین و برد وایت تخته 8  90*150 

برد گرین و برد وایت تخته 9  90*170 

برد گرین و برد وایت تخته 10  100*180 



برد گرین و برد وایت تخته 11  100*200 

برد گرین و برد وایت تخته 12  120*220 

برد گرین و برد وایت تخته 13  120*250 

شیشه بدون قابدار اعالنات تابلو 14  50*70 

شیشه بدون قابدار اعالنات تابلو 15  60*90 

شیشه بدون قابدار اعالنات تابلو 16  80*100 

شیشه بدون قابدار اعالنات تابلو 17  90*120 

شیشه بدون قابدار اعالنات تابلو 18  90*150 

شیشه بدون قابدار اعالنات تابلو 19  90*170 

شیشه بدون قابدار اعالنات تابلو 20  100*200 

ساده اعالنات تابلو 21  40*60 

ساده اعالنات تابلو 22  50*70 

ساده اعالنات تابلو 23  60*90 

ساده اعالنات تابلو 24  80*100 

ساده اعالنات تابلو 25  90*120 

ساده اعالنات تابلو 26  90*150 

ساده اعالنات تابلو 27  90*170 

ساده اعالنات تابلو 28  100*200 

ساده اعالنات تابلو 29  120*220 

گردان های پایه با دورو تابلو 30  90*120 

گردان های پایه با دورو تابلو 31  90*170 

گردان های پایه با دورو تابلو 32  100*200 

برد گرین و برد وایت لنگه سه بازشو تابلو 33  90*240 

برد گرین و برد وایت لنگه سه بازشو تابلو 34  90*350 

برد گرین و برد وایت لنگه سه بازشو تابلو 35  100*400 



گردان چرخدار برد وایت تابلو پایه 36  

ثابت چرخدار برد وایت تابلو پایه 37  

کالسیک چرخدار برد وایت تابلو پایه 38  

بزرگ چرخدار برد وایت تابلو پایه 39  

اعالنات قا  چرخدار برد وایت تابلو پایه 40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لیست مشتریان ردیف

 دانشگاه تهران 1

 دانشگاه شریف 2

 دانشگاه امیركبیر 3

 دانشگاه شهید بهشتي 4

 دانشگاه علم و صنعت 5

 دانشگاه عالمه طباطبایي 6

 دانشگاه امام صادق 7

 دانشگاه آزاد اسالمي)جنوب/شمال/غرب/شرق/همدان/اقلید/فومن( 8

 آموزشگاه قلم چي 9

 آموزشگاه علوی 10

 موسسه زبان كیش 11

 كانون زبان 12

 ایرانمهر 13

 سفیر 14

 سیمین 15

 و بسیاری از مراكز آموزشي كشور 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایان

 


