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درباره ما

خط مشی و اهداف شرکت متالیز 

)cm 4/5-7/5 کالسور  کالسیک )عطف

)cm 7/5 عطف( A5 کالسور  کالسیک

)cm  7/5 کالسور  متالیز )عطف

 cm 2/5 کالسور 2 و 4 حلقه کالسیک

  cm  2 کیف کشدار  عطف

پوشه دکمه دار پالستیکی - پوشه یکرو شفاف

پوشه فایل کالسیک - پوشه آویز دوار کالسیک  

پوشه اداری کالسیک - کلیربوک 

قفل با صفحه کشویی - وایر کلیپ، مینی کلیپ  

قفل کالسور6 ، 26 و 32 حلقه - قفل کالسور 2 و 4 حلقه

متعلقات سایر 

قفل کالسور cm  4/5 ، 7/5  کالسیک - قفل کالسور متالکو     
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ABOUT USOUR MISSION

 

   تاریخچه 
شرکت تولیدی متالیز در سال 1347 با مطالعه و بررسی انواع پروژه های تولیدی و همت بنیانگذار فقید شادروان مهندس بهرام کیوانی، با 
دریافت پروانه تأسیس و بهره برداری از وزارت صنایع در زمینه تولید انواع مکانیزم قفل های کالسور بایگانی، اداری و دفتری  فعالیت خود را آغاز 
نمود و با عنایت به تخصص مدیران در مهندسی تولید، طراحی و ساخت ابزارهای الزم و بهره گیری از ماشین آالت و تکنولوژی روز، همگام با 
استانداردهای بین المللی اقدام به تولید و عرضه انواع قفل کالسور نمود و موفق به دریافت جایزه بین المللی تکنولوژی و کیفیت از کشور آلمان 
در سال 1998 میالدی برابر با 1377 شمسی گردید و در طول فعالیت خود تا کنون که قریب به نیم قرن می باشد، تقدیر نامه هایی از وزارت 
صنایع و سایر سازمان های ذیربط دریافت نموده است. در همین راستا شرکت در دو طرح توسعه کلی کارخانه، در محل جدید ابتـدا در سال 
1379 و سپس در سال 1393 با به کارگیری ماشین آالت پیشرفته و بهره گیری از نیروهای متخصص و مجرب اقدام به تولید انواع کالسورهای 
بایگانی اداری و دفتری و سایر لوازم با استانداردهای اروپا نمود و موفق به اخذ گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه )IMS( بر مبنای 

استانداردهای                                                     از شرکت IMQ ایتالیا گردید.   
کارکنان شرکت با سعی و تالش در تولید محصوالت با کیفیت مطلوب، در جهت خودکفایی کشور کوشش می نمایند و در حال حاضر تولیدات 
این شرکت با برندهای متالیز و کالسیک به اکثر فروشگاه ها در سطح کشور، ادارات، سازمان ها، بانک ها و شرکت ها عرضه می شود.
مدیرعامل این شرکت مهندس شهرام کیوانی و کارکنان شرکت تولیدی متالیز اعتقاد دارند که با سخت کوشی و بهره گیری از تکنولوژی روز 
و استفاده از ظرفیت های باالی تولیدی می توان شاهد رقابت در عرصه بین المللی، رشد و شکوفائی روز افزون این بخش از صنعت در کاهش 

واردات، خودکفایی، صادرات و کسب موفقیت برای کشور عزیزمان ایران باشیم.   

 OHSAS 18001، ISO 14001 ، ISO 9001           

  

درباره ما

Metalise Manufacturing Company is the largest manufacturer of lever arch and ring mechanisms for files 
in Iran and Middle East. The company established nearly 50 years ago and by hard efforts of its Late 
Founder "Mr. Bahram Keyvani" and  by using premium technical knowledge and experience, produces 
complete range of lever arch files and ring binders; In the company's final R&D project, we have launched 
complete production line for all range of lever arch Files Ring Binders in PVC quality under brand name 
of "CLASSIC" and "METALISE". We have been awarded with international trophy for technology and 
quality in 1998 Germany; We also have achieved IMQ Institute ISO standards in Quality Management and 
Environmental Management System. 
Our company's managing Director Mr. Shahram Keyvani and his team believe that, with hard work and by 
using the modern technology and production, we can make top quality products at reasonable prices, that 
would enable us to assure our first in mind, "customers satisfaction", by all means.      

رغض نقشی است هک از ما باز ماند                              هک هستی را نمی بینم بقایی
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ABOUT USOUR MISSION خط مشی و اهداف شرکت متالیز

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه
شرکت تولیدی متالیز به عنوان نخستین و برترین برند تولید کننده در خاورمیانه، با سابقه نیم قرن در زمینه تولید انواع 
قفل های کالسور بایگانی و دفتری و لوازم اداری با در اختیار داشتن تکنولوژی خاص تولید این محصوالت و با برخورداری 
از نیروهای انسانی آموزش دیده و مجرب ضمن رعایت اصول فنی، کیفی و اقتصادی فعالیت کرده و در راستای اجرای 
سیستم مدیریت یکپارچه بر مبنای استانداردهای ISO 14001 ، ISO 9001  و OHSAS 18001 رئوس خط مشی 

خود را بر اساس محورهای زیر استوار ساخته و خود را متعهد به اجرای اثر بخش آن میداند.
1 - ارتقاء سطح کیفی محصوالت

2 - افزایش فروش و سهم بازار
3 - ارتقاء سطح  ایمنی و سالمت کارکنان  

4 - سامان دهی و مدیریت ضایعات و پسماندها 
5 - ارتقاء توانمندی و سطح آگاهی کارکنان

6 - افزایش جلب رضایت مشتریان 
7 - خودکفایی و کاهش وابستگی به تأمین کنندگان داخلی و خارجی

این شرکت به منظور تحقق موارد فوق فرایند های سازمان را از طریق اشاعه فرهنگ کار گروهی استقرار داده و با تعیین 
اهداف و اجرای برنامه ها، در جهت تحقق آنها گام برمیدارد. مدیریت شرکت ضمن متعهد دانستن خود به اجرای الزامات 
و قوانین ذیربط، پیشگیری از آلودگی ها، جراحات و آسیب های شغلی و بهبود مستمر فرایندها، از کلیه همکاران محترم 
نیز انتظار دارد در انجام امور محوله در حیطه عملکرد خود کوشا و مسئوالنه عمل نمایند و در این راستا به منظور حفظ 

و تداوم خط مشی و حصول اطمینان از اجرای دقیق آن در مورد مقتضی اقدام به بازنگری نمایند.

                                                                                                                   مدیر عامل 
                                                                                                                    مهندس شهرام کیوانی
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)cm 4/5-7/5 کالسور کالسیک )عطف Lever Arch Files 
classic brand

لمینیت، در دو سایز 7/5 و 4/5 سانتی متر،  ، داخل کالسور تمام   PVC با روکش 
ارتفاع 32 سانتی متر و طول 28 سانتی متر، دارای متعلقات )حلقه فلزی، ردو، لبه 
فلزی( دارای جا کارتی شفاف با کیفیت 100 میکرون، دارای لیبل دورو چاپ و در 16 

رنگ، تعداد در کارتن 20 عدد

Lever Arch Files 4/5 - 7/5 cm, A4

1- Size 4/5 & 7/5 cm A4
2- Outer side PVC Layer
3- Inner side Laminated Glossy Paper
4- Packing 20 pcs for A4 in each Carton
5- Color variety 16
6- label Pocket with 100 micron thickness
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)cm 7/5 عطف( A5 کالسور کالسیک

روکش PVC ، ارتفاع 19 سانتی متر و طول 28 سانتی متر، دارای متعلقات ) ردو فلزی، 
حلقه، لبه فلزی ( دارای جا کارتی با ضخامت 100 میکرون،  دارای لیبل دورو چاپ و در 8 

رنگ، تعداد در کارتن 25 عدد  

Lever Arch Files 
classic brand

Lever Arch Files  7/5 cm, A5

1- Size 7/5 A5
2- Outer side PVC Layer
3- Inner side Laminated Glossy Paper
4- Packing 25 pcs
5- Color variety 8
6- label Pocket with 100 micron thickness



7METALISE COMPANY



8 METALISE COMPANY

با روکش PVC ، د اخل کالسور تمام لمینیت، در دو سایز 7/5 و 4/5  سانتی متر، ارتفاع 
32 سانتی متر و طول 28 سانتی متر، دارای متعلقات )حلقه فلزی ، ردو ، لبه فلزی( دارای 
جا کارتی شفاف با کیفیت100 میکرون، دارای لیبل دورو چاپ و در 9 رنگ، تعداد در 

کارتن 20 عدد

)cm 7/5 کالسور  متالیز )عطف Lever Arch Files 
metalise brand

Lever Arch Files 4/5 - 7/5 cm A4

1- Size 4/5 & 7/5 cm A4
2- Outer side PVC Layer
3- Inner side Laminated Glossy Paper
4- Packing 20 pcs for A4 in each Carton
5- Color variety 9
6- label Pocket with 100 micron thickness
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cm 2/5 کالسور2 و 4 حلقه کالسیک

با ضخامت 100  ، در دو مدل قفل 4 حلقه و 2 حلقه، دارای جا کارتی   PVC با روکش 
میکرون، دارای لیبل دو رو چاپ و در 8 رنگ، تعداد در کارتن 20 عدد

Lever Arch Files 2/5 cm,A4

1- Size 2/5 cm A4
2- Outer side PVC Layer
3- Inner side Laminated Glossy Paper
4- Packing 20 pcs for A4 in each Carton
5- Color variety {Blue,Red,Black,Dark Blue,Green,Yellow,Orange,Grey}
6- label Pocket with 100 micron thickness

2 & 4 ring binders
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cm 2/5 کیف کشــدار عطف دار

PP Portable Case With Elastic Band in A4 Size & 2/5 Cm Spine

portable case
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پوشه یکرو شفاف 

پوشه دکمه دار پالستیکی 

دارای یک جیب طلقی داخل پوشه، به همراه فنر پوشه، در سایز A4 در هفت رنگ

Plastic  Report Folder 

With one pocket inside the back cover, With fastener
Color {Blue, Green,Red,Yellow,Orange, Gray, Black}

Glossy snap fastener folder,  
Size A4,A5

در سایزهای A4, A5 و پاکت نامه

snap fastener folder

report folder
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پوشه آویز دوار کالسیک 

پوشه آویز فایل کالسیک 

Hanging Folder 

1-Outer side with UV
2-Color {Blue, Green,Red,Yellow,Orange}
3-Packing 200 pcs each carton

مقــوا  ضخامت  سـلفـون،  روکـش 
آویز  روکش  دارای  گرمی،   300
استیل ضد زنگ، تعداد در کارتن 

200 عدد 

Hanging Folder 

1-Outer side with UV Protection
2-Color {Blue, Green,Red,Yellow,Orange}
3-Packing 250 pcs each carton

مقــوا  ضخامت  سـلفـون،  روکـش 
آویز  روکش  دارای  گرمی،   350
استیل ضد زنگ، تعداد در کارتن 

250 عدد 

hanging file

folder with hanger
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CLEAR BOOKکلیربوک  

در اندازه های 10 - 20 - 30 - 40 - 60 - 80 -  100 برگ 
دارای کاور A4 مخصوص بر روی جلد 

دو سایز 80 برگ و 100 برگ دارای قاب محافظ می باشد

Clear Book

10-100 pages 
Outer Box for 80 Pages & 
100 Pages is provided 
Outer Cover With A4 Pocket

پوشه اداری کالسیک 

Folder 

1-Outer side with UV in card board
2-Color {Blue, Green,Red,Yellow,Orange}
3-Packing 100 pcs each carton

روکـش سـلفـون، ضخـــامت  مقــوا 
300 گرمی، تعداد در کارتن 100 عدد 

folders



18 METALISE COMPANY

با صفحه کشویی  قفل 

این محصول جهت پرچ شدن به روی جلد 
با  نقل  و  حمل  منظور  به  بایگانی  کالسور 
بایگانی  کالسور  قفل  مونتاژ  و  کمتر  حجم 
محل  در  دست  توسط  کشویی  صورت  به 

استفاده می شود.

Slide in plate for lever arch 
mechanism nickel plated for 
fixation by hand and required 
less space for transportation 
of files.

Wire clip, Mini clip وایر کلیپ، مینی کلیپ

با روکش آبکاری شده  متشکل از ورق فوالدی 
برای  محصوالت  این  استفاده  نیکل،  مواد  با 
تخته  روی  بر  و  پانچ  بدون  کاغذهای  نگهداری 

شاسی می باشد.

Nickel plated are used 
for the clips for holding 
unpunched paper.

slide in plate for lever 
arch mechanism
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ring Mechanisms قفل کالسور6 ، 26 و 32 حلقه 

Ring mechanisms with 6 or 26 
or 32 round rings, nickel plated.

متشکل از ورق و مفتول فوالدی با روکش آبکاری شده با 
مواد نیکل

استفاده این محصوالت بیشتر برای انواع تقویم و سایر 
کالسورهای آموزشی و بایگانی می باشد. 

ring Mechanisms قفل کالسور 2 و 4 حلقه 

Ring Mechanisms ,in round or 
D shape rings, with 2 or 4 rings
In bright nickel plated.

در دو شکل حلقه ای گرد و مدل D می باشد.
متشکل از ورق و مفتول فوالدی با روکش آبکاری شده با مواد نیکل 
استفاده این محصول بیشتر جهت کالسور های آموزشی و 

بایگانی  می باشد.
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قفل کالسور متالکو 7/5 - 4/5  سانت     

cm     4/5 - 7/5 قفل کالسور بایگانی کالسیک

Lever Arch Mechanisms 
In two sizes of international standards 
7.5 & 4.5 cm in nickel plated surface 
in checkered finish with 130mm 
compressor bar.

اجزای تشکیل دهنده )فنر، قرقره،  پرچ، 
دسته مفتول شش خم، مفتول پایه و 
صفحه پایه(  متشکل از جنس فوالدی با 

روکش آبکاری شده با مواد نیکل

Lever Arch Mechanisms  
In two sizes of international standards 
7/5 , 4/5 cm in nickel plated surface 
in checkered finish with 130mm 
compressor bar with push button.

قرقره،   )فنر،  دهنده  تشکیل  اجزای 
پرچ، دسته، مفتول شش خم و مفتول 
جنس  از  متشکل  پایه(  صفحه  پایه، 
فوالدی با روکش آبکاری شده با مواد نیکل

lever arch mechanism 
with classic brand

lever arch mechanism 
with Metalise brand
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متعلقات other accessoriesسایر 

1-Wire compressor: Nickel plated, used 
with ring mechanisms or lever arch mechanisms 
for, fixing and holding down the papers.

2-Eyelet: In size 3*7*3 mm, nickel plated for 
fixing the mechanism on to the files cover.

3-Rado Eyelet: In nickel plated for fixing on 
the cover of lever arch files for both locking the 
cover and better protection of the mechanisms.

4- Metal edge protection: tin plated 
used on the two edges of lever arch files.

5-Finger Ring: Nickel plated, inside hole 
diameter 23.5mm used on the spine, for lever arch 
files.

1 - چفت سیمی: متشکل از مفتول فوالدی با روکش آبکاری شده 
با مواد نیکل استفاده این محصول جهت نگهداری محکم تر  اسناد در 

کالسورهای بایگانی به جای چفت شاسی دار می باشد.

2 - پرچ: متشکل از ورق فوالدی با روکش آبکاری شده با مواد نیکل 
استفاده این محصول جهت پرچ قفل کالسور به جلد می باشد.

3 - رادو )تیگل(: متشکل از ورق فوالدی با روکش آبکاری شده 
با مواد نیکل اسـتفاده این محصول جهت قفل شدن دو لبه کالسور 

می باشد و مانع از باز شدن کالسور در بایگانی می باشد.

4 -لبه فلزی: متشکل از ورق فوالدی با روکش آبکاری شده با مواد 
نیکل استفاده این محصول جهت  مقاوم شدن لبه کالسور می باشد.

5 - حلقه انگشتی: متشکل از ورق فوالدی با روکش آبکاری شده 
با مواد نیکل و به شکل حلقه ای در قطر 2/5 سانتی متر به صورت 

حلقه انگشتی در کالسور بایگانی استفاده می شود.
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افتخارات products Range


