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دریاچه خلیج فارس تهران - بام لند



امروزه با پیشرفت تکنولوژی محصوالت مورد استفاده در صنعت ساختمان تنوع گسترده ای یافته است.برنامه توسعه اقتصادی در نقاط 
مختلف دنیا و هم چنین گرایش به صنعتی سازی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته که باعث رشد روزافزون فن آوری و نوآوری در 

حوزه صنعت و به سبب آن در حوزه معماری و ساختمان گردیده است.

گروه صنعتی ایران نورگیر در سال 1364 با شماره 90448 نزد اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی استان تهران به ثبت رسیده و در 
همان سال نیز موفق به دریافت مجوز تولید اداره کل صنایع و معادن استان تهران گردیده است، حال آنکه سوابق تجربی و علمی در این 

شرکت از سال ها قبل آغاز شده است.

این شرکت در حال حاضر با گسترش امکانات کارگاهی خود در فضایی به مساحت حدود 16000 متر مربع در ماهدشت کرج و شهرک 
مالحظه ای  قابل  میزان  به  را  فلزکاری  و  فایبرگالس  فرمینگ،  پالستیک  مجرای  بخش  سه  در  خود  تولیدی  ظرفیت  آباد،  شمس  صنعتی 
افزایش داده است. با توجه به تولید انبوه و کاهش هزینه های سربار و ارتقا کیفی تولیدات، این شرکت را قادر ساخته که محصوالت 

خود را در کوتاهترین زمان و مناسبترین قیمت به مشتریان خود در داخل و خارج کشور عرضه نماید.
این مجموعه با افزودن 4 خط تولید تورهای کششی به محصوالت خود در کارخانه جدیداالحداث شهرک صنعتی شمس آباد، در حال حاضر 

بزرگترین تولیدکننده تورهای کششی کشور از نظر کمی و کیفی می باشد.



به صــفحات فلــزی )آهن، آلومـینیوم، استیل و ... ( که طی فرآیند تولید با روش ویژه ای تحت برش و سپس کشش قرار گرفته اند اتالق 
می گردد. تورهای کششی با نامهای تجاری اکسپندد متال، متال مش، استرچ متال و اکس مش در جهان از نیم قرن پیش در صنعت و ساختمان 
کاربردهای فراوانی داشته اند. ولی امروزه با جسارت معماران و طراحی های مدرن، بیش از هر زمان در طراحی ساختمان ها به چشم می خورد. 
اسـترچ متال، متـــریالی است که زیرسازی نما، را بطور کنترل شده ای نمایان می سازد. در نمای اسـترچ متال کیفیت اجرا و مصالح زیرسازی، 
خود به عنوان بخــشی از نمای ساختمان مطرح می باشد. اکسپوز بودن نما که ویژگی بسیاری از ساختمان های مدرن است با اســترچ متال 
بیشتر نمایان می شود. مخصوصا در طراحی حجم های بزرگ استفاده از یک پوشش نهایی تو پر یا صلب؛ سنگینی و صالبت ساختمان را تشدید 
می نماید. از طرفی تاسیسات و حجم مصــالح تاسیساتی مورد نیاز و نوع طراحی آن به شما اجازه نداده است آن طور که می خواهید به یک 
فینیشینگ محدود و سبک برای معماری ساختمان برسید، می توان گفت اســترچ متال فراتر از برآورده ساخــتن چنین کانسپت های اولیه 
معـماری، میتواند دست آرشیتکت را برای ایجاد یک طراحی نمای خالقانه نیز باز گذارد؛ چرا که فارغ از انتــخاب نوع چشــمه؛ شما از سه 
جهت مخــتلف منظرهای متفاوتی خواهید داشت و می توانید با ریز و یا درشـت تر کردن چشمه ها تنوع منظرهای متفاوت بصری و یا برعکس 
یک نمای کامال یکپارچه و یک دست داشته باشید که بتواند کلیه خطـوط و طرح ها و الگوهای پشت خود را با یک لباس واحد پوشــش دهد. 

شاید بتوان گفت استرچ متال یکی از مدرن ترین انواع نمای دو پوسته ساختمان محسوب می شود.

تورهای کشـشی

زیما مال



زیبائى شناختى،عملکردگرائى،نیاز به بافت جدید،کنترل نور و ایجاد آسایش و ایمنى و از همه مهمتر نیاز به نوآورى، معماران را بر آن داشت که از نماهاى دوپوسته در 
طراحى خود بیش از پیش بهره ببرند. در این نوع نماها عالوه بر زیبایى با ایجاد پوسته دوم و کنترل میزان نور، دید و باد در بهینه سازى مصرف انرژى بسیار موثر است. 
اکسپنددمتال در نماهاى تهویه شونده، بهترین گزینه براى معماران مى باشد. تنوع رنگ و ایجاد چشمه ها باعث مى شود که این متریال با دیگر مصالح ساختمانى به آسانى 

در کنار هم استفاده شوند.

کلینیک بهبد - کرج



کاربردهای ساختمانی اکسپندد متال
الف( پوسته دوم نما در ساختمانهای مدرن

نما می تواند برروی نمای شیشه ای )کرتین وال(  نمای اکسپندد متال به عنوان پوسته دوم 
استفاده  مورد  خورشید  مستقیم  اشعه های  کننده  منحرف  و  تابش  کننده  کنترل  عنوان  به 

قرارگیرد.

ب( فعال کننده نمای شب
با وجود تنوع باال در چشمه های اکسپندد متال، نورپردازی و استفاده از رنگهای متنوع نصب 

شده در پشت پانل ها، می توان نمای ساختمان را در شب جذاب و تغییر پذیر نمود.

ج( خاصیت محافظتی
با توجه به امکان تولید پانل های استرچ متال در ضخامت های باال می توان ضمن بهره برداری 
و  نرده  پنجره ،  نما، درب،  از مزیت های محافظتی ساختمان در  از چشم اندازهای متنوع آن 

جان پناه استفاده کرد.

ه(سقف کاذب
با روشهاي نصب ساده و مقرون به صرفه، روي سیستم اکسپوز یا شبکه هاي از قبل پیش 
بیني شده به آساني نصب شده و در صورت لزوم، باز کردن مجدد آن میسر  می باشد. از 
به  قابلیت دسترسي  با کمترین آسیب  و مدرن،  زیبا  افزایش ظاهري بسیار  این رو ضمن 
سیستم هاي خدماتي و تاسیساتي مخفي در پشت این سقف ها ایجاد مي شود. انعطاف پذیري 
تاسیسات آتش  از قبیل  با خدمات دیگر  را  سیستم شبکه هاي استرچ متال هماهنگي آن 

نشاني و نور پردازي سقفي نیز امکان پذیر ساخته است.

ج( ایمن و زیباسازی نماهای قدیمی
ریزش سنگ نماهای ساختمان ها یکی از خطرات جدی برای عابرین می باشد که با ایجاد یک 

الیه نمای ثانویه از اکسپنددمتال این خطر به ویژه در زمان زلزله مرتفع خواهد شد.

د( ایجاد حفاظ، سایه بان، پنجره ها و تراس ها
استفاده از اکسپندد متال در پنجره های ساختمان که رو به آفتاب مستقیم، معرض دید، یا 
کج باران می باشد باعث کنترل نور و دید داخل می گردد که ضمن ایمن شدن بازشوها از 

ورود گرمای اضافی به داخل ساختمان جلوگیری می نماید.
همچنین با استتار تجهیزات داخل تراس مانند کولرها، پکیج های گرمایشی که نیاز به تهویه 

مستقیم دارند، زیبایی نمای ساختمان را حفظ خواهد نمود. بام لند



فالورباکس تزئینی
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مشخصات و ابعاد
تولید توری های کششی با استفاده از ورق های آهنی، استیل، آلومینیومی و یا مسی با توجه با کاربری مورد نیاز امکان پذیر می باشد. حداکثر 
عرض تولیدی 2500 میلیمتر و قابل سفارش در طول های مختلف می باشد. با توجه روش تولید چشمه های داخل اکسپندد متال با پروسه برش 

و کشش از دور ریز مصالح جلوگیری شده، لذا در مقایسه با محصوالت مشابه نظیر ورق های پانچ بسیار باصرفه تر می باشد.
دیوارکشی،  شهری،  مبلمان  فیلترسازی،  خودروسازی،  کشاورزی،  باغبانی،  فلزی،  صنایع  سنگین،  صنایع  ساختمان،  صنعت  در  مش  متال 

پارتیشن بندی، کف کاذب، سقف کاذب و غیره کاربردهای فراوانی دارد.
به طور کلی اکسپندد متال ها با چند مشخصه ابعادی و نوع متریال تعیین می گردد که وزن واحد آن ها به این ابعاد بستگی دارد:

1. ضخامت ورق )T(: ضخامت متال مش ایران نورگیر از یک تا 8 میلیمتر می باشد.
2. طول و عرض چشمه )A - B(: طول چشمه متال مش ایران نورگیر از 32 میلیمتر تا 250 میلیمتر و عرض آن از 14 تا 100 میلیمتر می باشد.
3. پایه چشمه )W(: پایه میزان بازشدگی چشمه را کنترل می نماید که حداکثر میزان آن 25 میلیمتر و حداقل آن 4 میلیمتر می باشد. با تغییر 

میزان پایه میزان دید، عبور نور، باد و بازشدگی چشمه کنترل می گردد.
شایان ذکر است، ایران نورگیر با داشتن دانش فنی ساخت انواع قالب های متال مش امکان قبول سفارشات خاص را دارا می باشد.



پایه پهن  پایه متوسط  پایه نازک 



متال مش در پروژه های مخابراتی

حفاظ تابلو برق های صنعتی

حفاظ 
کافوهای 
مخابراتی

سقف کاذب 
دانشگاه شریف

نردهپل عابر پیاده

تابلو  تبلیغاتی

درب ویال



پارتیشن داخلی - فریکادل



درب تاشو ریلی - بام لند



کیوسک اطالع رسانی - بام لند



www.iranmesh.com

دفتر مرکزی: تهران، میدان ونک، خیابان مالصدرا، پالک 230، واحد 2
فکس: 88047247 021 تلفن: 88046039-40 021  
کارخانه 1: کـرج، جـاده ماهــدشت، بعد از محمدشهــــر، روبــروی خیابان پــدم
کارخانه 2: اتوبان قم، شهرک صنعتی شمس آباد، گلسرخ 9، جنب پارس تکنیک

www.irannoorgir.com


