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گزارشی از بازدید اختصاصی پنجره ایرانیان از مجموعه بزرگ ساخت یراق آالت در و پنجره:

ساخت ایران؛
 افتخار یراق آالت نسـتروند

مجموعــه نســتروند یکــی از موفق ترین 
واحدهای تولیدی در صنعت در و پنجره کشورمان 

به شــمار می آید که با تکیه بر کوله بــاری از تجربه و 
تالش فراوان کوشیده اســت تا محصولی را تولید کند که 

مشابه داخلی چندانی ندارد و بدین تریب خالئی را در این صنعت 
پر کند. این مجموعه تحت مدیریت پرتوان حسین نستروند توانسته 

است برخی از یراق آالت در و پنجره های یو.پی.وی.سی از جمله دستگیره، 
را در داخل کشــورمان با کیفیتی قابل رقابت با نمونه های خارجی تولید کند؛ و از 

این رهگذر مانع خروج میزان قابل توجهی ارز از کشــورمان شود. مزایای قابل توجه 
تولید محصوالتی از این دســت، به ویژه در شرایطی آشکار می شود که مانند امروز کشور 

در شرایط بین الملی بغرنجی قرار گیرد. در حال حاضر مجموعه نستروند با دوچندان 
کردن فعالیت های خود تالش وافری به خرج داده است تا در این شرایط خطیر 

کمبود کارگاه های مونتاژکننده در و پنجره را در خصوص محصوالت تولیدی 
خود که غالبا از کاالهای وارداتی تامین می شــده است برطرف کند. 

این تالش ها و نیز موفقیت های روزافزون مجموعه نســتروند 
سبب شــد تا گروه خبری پنجره ایرانیان بازدیدی از این 

مجموعه ترتیب داده و از نزدیک با فعالیت های گســترده 
آن آشنا شود.
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تولیداتی  نســتروند  یــراق آالت 
صد در صد ایرانی

عمده فعالیت های این مجموعه در کارخانه ای به وســعت 6000 مترمربع 
در شــهرک صنعتی عباس آباد انجام می گیرد و بخش هایــی هم در کارگاه و دفتر 

مجموعه در بومهن استقرار یافته است. در این مجموعه ها قریب به 70 نفر نیروی کارگری 
و دفتری مشــغول به فعالیت هستند. مجموعه نستروند ساخت و مونتاژ لوال و دستگیره را 

به صورت تخصصی انجام می دهد به این صورت که صفر تا صد این کار در داخل مجموعه انجام 
می شود. مهندس نستروند در خصوص دلیل پرداختن به تولید تخصصی دستگیره عنوان کرد که اوال سیاست 

کاری ما تولید محصوالتی است که در داخل تولید نمی شود یا کمتر تولید می شود و از سوی دیگر دستگیره ازجمله 
قطعاتی اســت که در زیبایی و عملکرد یک سیســتم در و پنجره نقش پررنگی دارد و بیشتر از سایر قطعات به چشم 

می آید. بر همین اســاس تالش کردیم تا با انتخاب مدل های زیبا، محکم و خاص دســتگیره و تولید باکیفیت 
این محصول قدمی در راه خدمت به این صنعت و مصرف کنندگان برداریم. ضمن این که در کلکســیون 

تولیــدات ما دســتگیره های اقتصادی هم وجود دارد چراکه هدف ما تامین نیازها و خواســته های 
تمامی اقشــار مصرف کننده با بهترین محصوالت بوده اســت. در مجموعه ما بالغ  بر ده ها 

مدل دســتگیره در و پنجره سوئیچی و سرویسی از جنس آلومینیوم و پالستیک تولید 
و عرضه می شــود که جزو زیباترین و باکیفیت ترین دســتگیره های موجود در 

صنعت در و پنجره یو.پی.وی.سی هستند.

نستروند متکی بر سه دهه تجربه 
مجموعه نستروند فعالیت خود را از سال 1369 در صنعت 

نســاجی آغاز کرد. در اواخر دهه 1370 و با افول ناگهانی صنعت 
نســاجی و بی مهری هایی که به این صنعت دیرپا در کشــور شــد، این 

مجموعه برای تغییر حوزه فعالیت خود دســت به تحقیقات گسترده ای زد و در 
نهایت تصمیم گرفت که بخشــی از فعالیت های تولیدی و صنعتی  خود را به سمت 

صنعت تزریق پالستیک و ساخت قطعات داخلی یخچال فریزر و سایر لوازم خانگی معطوف 
کند. این فعالیت تا ســال 1383 به همین شــکل ادامه داشت تا این که در این سال با توجه به 

توافقات صورت گرفته با شــرکت های بزرگ تریلر و کامیون سازی، ساخت قطعات پالستیکی مانند 
گلگیر، جعبه کپسول آتش نشانی، شبرنگ های اجباری، بست و لوله گیر و سایر قطعات ماشین های 

ســنگین به دامنه کاری مجموعه اضافه شد. در اوایل دهه 1390 تولید و مونتاژ در و پنجره 
دوجداره یو.پی.وی.سی نیز به مجموعه فعالیت های مجموعه نستروند اضافه شد. 

با ورود بــه حوزه در و پنجره مدیریت این مجموعــه متوجه خالء بزرگی در 
این صنعت شــد و با توجه به رویکرد همیشــگی وی، یعنی اولویت تولید 

محصوالتی که مشابه داخلی ندارند، تصمیم گرفته شد این مجموعه 
وارد حوزه ســاخت و تولید برخی قطعــات و یراق آالت در و 

پنجره شود.
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دستگیره های نستروند پیشرو در بازار ایران
پیشینه تولید دستگیره های پنجره یو.پی.وی.سی با توجه به این که خود صنعت یو.پی. وی. سی 

هم سابقه چندانی در کشور ما ندارد از قدمت زیادی برخوردار نیست. مجموعه نستروند مجموعه ای 
پیشگام به شــمار می آید که به صورت تخصصی به تولید دســتگیره هایی از جنس آلومینیوم و پالستیک 

جهت مصرف در پنجره ها و درهای یو.پی.وی.ســی می پردازد. مراحل تولید دســتگیره در مجموعه نستروند به 
این صورت اســت که ابتدا قسمت های آلومینیومی دستگیره را به وسیله ماشــین آالت دایکست تولید می کنند )ذوب 

و ریخته گری آلومینیوم(. در ادامه قطعات تولیدی به اصطالح آرایش می شــوند یعنی پلیســه ها و قسمت های اضافی قطعه 
پرداخت می شــود. سوراخ کاری و قالویز مرحله بعدی است که روی قطعات انجام می شود. پس ازآن، قطعات آماده شده به کارگاه 

رنگ رفته و رنگ کاری صورت می گیرد. در ادامه قطعات پالســتیکی تولید شــده توسط ماشین آالت تزریق پالستیک به قطعه اصلی 
اضافه می شود و سایر کارهای مورد نیاز در خط مونتاژ صورت می گیرد تا دستگیره کامل شده و آماده بسته بندی شود.

هر دستگیره آلومینیومی دارای 7 تا 8 دست قالب مختلف است که هرکدام به صورت جداگانه قطعات مختلف دستگیره را تولید کرده و در ادامه 
با گذراندن مراحل مختلفی که توضیح داده شد این قطعات مونتاژ شده و یک دستگیره کامل به وجود می آید.

ظرفیت تولیدی روزانه در مجموعه نســتروند، تولید 6000 عدد دســتگیره پالستیکی و 7000 عدد دســتگیره آلومینیومی و همچنین 1500 تا 2000 عدد 
دستگیره سرویسی یا سوئیچی است.

دســتگیره های تولیدی مجموعه نســتروند از تنوع باالیی برخوردارند به گونه ای که در حال حاضر دستگیره های آلومینیومی شامل 8 مدل، دستگیره های پالستیکی 4 
مدل، دستگیره های سوئیچی 7 مدل و دستگیره پالک سرویسی نیز 7 مدل هستند که تمامی این مدل ها در 3 تیپ مختلف تولید و عرضه می شوند.

دستگیره های تولید مجموعه نستروند به این شکل نام گذاری شده اند که دستگیره هایی که با حرف »آ« شروع می شوند دستگیره های آلومینیومی هستند مانند 
آوین، آتنا، آناهید، آیسا، آیتک، آرتمیس، آدونیس و... و دستگیره هایی که با حرف »پ« شروع می شوند دستگیره های پالستیکی هستند مانند پارمیدا، پیوند 

و... که همه این مدل ها دستگیره پالک سرویسی شان هم با همان نام تولید می شود.
لوالها از دیگر محصوالتی اســت که در مجموعه نســتروند به صورت تخصصی تولید و عرضه می شــوند. لوالها ترکیبی از فوالد و پالستیک 

هســتند که پس از چندین مرحله پرس کاری و تزریق پالســتیک قطعه اصلی آماده بسته بندی می شــود. تولید تنظیم کننده زیر شیشه و 
نگهدارنده جلو اسپانیولت )که به اشتباه زاماک نامیده می شوند( از دیگر محصوالت تولیدی مجموعه نستروند است و به زودی چندین 

محصول کلیدی و پرمصرف صنعت در و پنجره به این تولیدات اضافه خواهد شد.
همچنین در مجموعه نســتروند نگهدارنده جلو اســپانیولت که اصطالحا زاماک گفته می شــود با جنس »پلی کربنات 

الیاف دار« تولید می شود. این محصول مزایایی نسبت به محصوالت قبلی دارد ازجمله این که با استفاده از نگهدارنده 
با جنس پلی کربنات، اســپانیولت راحت تر و نرم تر حرکت می کند و درجاهای مرطوب که جنس زاماک دچار 

مشــکل شده و اکسیده می شــود این اتفاق برای این محصول نمی افتد. مزیت دیگر این محصول تنوع 
رنگی باالیی اســت که دارد و می تواند مطابق با رنگ پروفیل در رنگ های مختلف تولید شــود. 

همچنین قیمت تمام شده این محصول چیزی حدود یک سوم محصول قبلی است.
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محصوالت نســتروند قابل رقابت با 
نمونه های خارجی

عمده ترین مزایای محصوالت نستروند شامل این موارد است:
_ تنوع باالی محصوالت به شــکلی که کمتر مجموعه ای در داخل کشــور 

وجود دارد که دارای این میزان از تنوع در دستگیره های تولیدی باشد. نستروند برای 
هر سلیقه ای از مصرف کننده حداقل یک محصول موردپسند دارد.

ـ گارانتی بی قیدوشــرط محصوالت نســتروند نیز از دیگر مزایای منحصربه فرد این مجموعه 
موفق تولیدی است.

ـ فعال بودن واحد توســعه و تحقیق که به صورت مداوم جدیدترین محصوالت، یراق و دستگیره های در 
و پنجره را موردبررسی قرار داده و با رفع معایب محصوالت تولیدی سعی در ارائه محصولی استاندارد و باکیفیت 

به مصرف کننده دارد.
ـ فعال بودن واحد قالب سازی در داخل مجموعه به شکلی که هیچ محدودیتی در ساخت قالب های مختلف 

نداشته و جدیدترین محصوالت را مطابق با آخرین تکنولوژی قالب سازی کرده و امکان تولید و عرضه 
آن را برای مجموعه فراهم می سازد.

ـ یکی دیگر از خدمات و توانایی هایی که در مجموعه نســتروند وجود دارد امکان چاپ و 
حکاکی نام و نشان برندهای مختلف پروفیل ساز، پنجره ساز و شرکت های مختلف بر 

روی دستگیره های تولیدی است. گفتنی است، این نوع چاپ بسیار زیبا و ماندگار 
است و با توجه به این که برچسب های پروفیل پس از نصب پنجره از روی 

پروفیل جدا می شود می تواند نام و نشان شما را برای سالیان سال بر 
روی پنجره ثبت کند.


