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اطالعات شرکت
▪ نام شرکت :پوششهای تخصصی نوین پالستیک
▪ نوع شرکت :سهامی خاص
▪ تلفن تماس021-44531054 :
▪ فکس021-44508342 :
▪ وبسایتwww.novinplastic.com :
▪ آدرس ایمیلinfo@novinplastic.com :
▪ آدرس:
دفتر مرکزی :کیلومتر  9جاده مخصوص کرج ،خیابان نخ زرین ،شماره 34
دفتر کارخانه :شهرک صنعتی هشتگرد ،فاز  ،2خیابان چهاردهم
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بیانیه ماموریت
شرکت پوششهای تخصصی نوین پالستیک زیرمجموعهی گروه صنعتی ایران زمین و متخصص در زمینه ارائه خدمات
.

چاپ و بستهبندی میباشد که اهدافی کلیدی همچون جلب رضایت مشتری،کیفیت در محصول ،نوآوری و خدماتی
بیهمتا رادر قلب خود می پروراند .نوینپالستیک با بهرهگیری از تکنولوژی روز دنیا و پرسنلی دلسوز همواره در خدمت
مشتریان گرامی میباشد.

چشم انداز و ارزشها
هدف ما ارتقاء و توسعه ظرفیت و دانش ،بهرهگیری از تکنولوژیهای مدرن در ارائه راهکارهای نوین بسته بندیهای
انعطافپذیر به صنایع مختلف در کشور میباشد.
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درباره ما
سابقه چاپ در خاندان گلستانیان به سالها پیش باز میگردد .زمانی که حتی روشنایی کارگاههای چاپ از چراغهای نفتی تامین میشد و مهدی
گلستانیان پدر صنعت چاپ ایران و بنیانگذار گروه صنعتی ایرانزمین به همراه برادرانش کودکی خود را پای رکاب ماشینهای چاپ میگذراند.
اولین چاپخانه خانواده گلستانیان را سیدعلیمحمد موسوی گلستانه ،پدربزرگ مهدی گلستانیان که از تجار ایرانی در هندوستان بود ،پایهگذاری کرد.
آشنایی او با چاپ در پی مالقاتش با فردی به نام مویداالسالم در هند رخ داد که مدیر مسئول روزنامه حبلالمتین بود .وی چاپخانه حبل المتین را
به سال  1259در آن کشور تاسیس کرد .علیمحمد موسوی پس از انقالب سال  12۷8هند به ایران مراجعت کرده و با استفاده از چند دستگاه
کوچک و بزرگ چاپ سنگی و سربی چاپخانه حبلالمتین را در اصفهان تاسیس میکند.
در سال ، 132۷مهدی گلستانیان به تهران آمده و چاپ مهدیه را دایر میکن د .پس از گذشت چند سال به مرور چاپ گلستانیان و چاپ زیبا هم پا
میگیرند.
مهدی گلستانیان در ادامه فعالیتهای چاپی خود در سال  1352تکنو چاپ که همان چاپ ایران زمین امروز میباشد را تاسیس و با خرید بهترین
ماشینآالت چاپ روتوگراور و فلکسو فعالیت در زمینه تولید و چاپ لفافهای بستهبندی غذایی ،دارویی ،لبنی و آرایشی را آغاز مینماید.
تکنو چاپ پس از انقالب به ایرانزمین تغییر نام پیدا میکند و علیرغم فشارهای دوران جنگ تحمیلی و سانحه حریق وسیع در سال  13۶3به
فعالیت خود ادامه می دهد و همواره در رشد و توسعه و به روز نمودن دانش فنی شرکت و پرسنل تالش وافری نمود و با تفکیک تولیدات خود در
چهار کارخانه مجزا جهت تامین کلیه نیازهای مجموعه و همچنین همکاران دیگر ،در زمینی به وسعت  50،000متر در شهر صنعتی هشتگرد و
جایگزینی جدیدترین ماشینآالت  ،طرح توسعه خود را عملی نمود و به گروه صنعتی ایرانزمین تبدیل شد .در حال حاضر با بهرهگیری بیش از 250
نفر پرسنل متخصص و با در دست داشتن پروانه ساخت از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برای کلیه محصوالت تولیدی خود و همچنین
دارا بودن گواهینامه استاندارد اجباری و گواهینامه ISO9001/2000میباشد مهدی گلستانیان با سابقه  ۷0سال تالش در صنعت چاپ ،با عنوان
مدیر گروه صنعتی ایران زمین با دریافت لوح افتخار از طرف وزارت ارشاد اسالمی ،بعنوان چهره ماندگار و پیشکسوت صنعت چاپ کشور ،کلکسیون
جوایز و لوحهای دریافتی گروه را تکمیل نمود.
راه پدر ادامه دارد.........
مهرداد گلستانیان بنیانگذار شرکت پوششهای تخصصی نوینپالستیک توانست برای اولین بار در ایران درب آلومنیومی محصوالت
لبنی را تولید و با شرکتهای بنام این صنعت همچون کاله و صنایع شیر ایران همکاری نماید.
شرکت نوینپالستیک با حدود  100پرسنل در زمینه چاپ و تولید انواع بستهبندی تخصصی رول ،پانچ و پاکت فعالیت دارد .در این شرکت نوآوری
و نشاط اولین جلوهای است که به چشم میخورد .پویایی و تالش برای نیل به اهداف در طول حیات شرکت باعث گسترش تواناییها شده و استفاده
از دستگاههای بهروز ،بههمراه تخصص مهندس مهرداد گستانیان و زیرساختهای محکمی که در شرکت بنیان نهاده است باعث شده تا شرکت
پوششهای تخصصی نوینپالستیک همواره پیشرو در صنعت چاپ و بستهبندی باشد و همواره در جهت تامین نیازهای این صنعت گام بردارد.
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تاریخچه ،رشد و توسعه
پیدایش
تاسیس شرکت تکنو چاپ و گروه صنعتی
ایرانزمین جدید
اولین شرکت متخصص در زمینه چاپ و
بستهبندی

سال
1354

تغییر راهبرد
پوششهای تخصصی

سال

تاسیس شرکت
نوینپالستیک
ایجاد تحولی عظیم و ارائه محصوالت
تخصصی بستهبندی

انتخاب برترین شرکت در
صنعت چاپ هلیوگراور

سال
13۷8

تاسیس کارخانه جدید

سال
1393

و این راه ادامه دارد.........
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با تولید انواع مختلف پاکت تحولی در
طراحی و صنعت بستهبندی صورت
گرفت

خدمات ما

انواع تولیدات شرکت نوینپالستیک ( تولیدکننده انواع محصوالت بستهبندی)

 .1فویلهای تخصصی مخصوص ماشینهای فرم فیل سیل برای بستهبندی
لبنیات ( شیر ،ماست ،پنیر ،کره و … ) مرباجات ،عسل و ...
 .2فویلهای پانچی جهت بستهبندی انواع لبنیات ،خشکبار و ...
 .3فویلهای بلیستر دارویی و صنعتی
 .4فویلهای لمیستر با قابلیت استریل با ماندگاری  ۲سال
 .5لفافهای تخصصی به منظور بستهبندی مواد خورنده ) ( aggressive
مانند پنبه الکلی  ،الک پاککن و ...
 .6لفافهای  ۳الیه مخصوص بستهبندی مایعات و پودرهای غذایی خشک
 .7انواع پاکتهای آماده با قابلیت وکیوم و استریل ،استندآپ ،زیپدار،
بغلگاست و تهگاست
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رعایت
استاندارد
چاپ

خدمات
یکپارچه

تکنولوژی
مدرن

تضمین
کیفیت

خدمات
مشاوره

پرسنل
متخصص

گروه محصولی

غذایی:
با توجه به اینکه در صنعت غذایی متمایز بودن بسیار حائز اهمیت میباشد و همچنین نگهداری صحیح بر ساستاندارهای جهانی از محصول بستهبندی
شده الزامیست ،شرکت پوششهای تخصصی نوینپالستیک با بهره گیری از امکانات مجهز و تنوع در تولید محصوالت توانسته به مشتریان خود در
صنایع غذایی خدمات رسانی نماید .برخی از این محصوالت شامل:

بستهبندی رولی
بستهبندی به صورت رول رایج ترین نیاز این صنعت بزرگ میباشد .شرکت نوینپالستیک با در اختیار داشتن فناوری روز دنیا بهعنوان یکی از
اصلیترین منابع تامین بستهبندی به صورت رول برای مشتریان میباشد که با استانداردهای روز دستگاههای پرکن مواد غذایی نیز مطابقت دارد.

پاکتهای غذایی
استفاده از پاکتهای زیپکیپدار و بدون زیپ در این صنعت بسیار چشمگیر میباشد ،زیرا این نوع بستهبندی برای اغلب محصوالت غذایی مورد
استفاده قرار گرفته و به محصول ارزش افزوده باال تری میدهد.

پاکت باکس پوچ
جدیدترین مدل پاکت در دنیا پاکت باکس پوچ است که با قابلیت چاپ در تمامی وجوه پاکت آنرا به یک کاالی لوکس تبدیل نموده است .صرفهجویی
در فضای انبار نیز یکی از مهمترین مزیت های این پاکت زیبا است.

درب کنسروهای آلومینیومی
بازار غذاهای کنسروی روزبهروز در حال تغییر میباشد .یکی از این تغییرات حذف قوطی کنسرو و جایگزینی آن با ظروف آلومینیومی است .شرکت
نوینپالستیک همواره خود را به همراه این تغییرات بهروز میرساند و دربهای آلومینیومی با ماندگاری بسیار باال را به ابن بازار عرضه مینماید.
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پاکت مایکروویو پذیر
غذاهای آماده امروزه در دنیا طرفداران بسیاری پیدا کردهاند زیرا با صرفهجویی در وقت ،مصرفکننده میتواند غذای دلخواه خود را گرم و نوش جان
کند .پاکت مایکروویو پذیر امکان آنرا به مصرفکننده می دهند تا در کمترین زمان ممکن غذای خود را گرم کند .در این پاکتها از پالستیکی که
دارای تمام مجوز های الزم برای محصوالت غذایی میباشد استفاده شده که فاقد هرگونه ضرر برای انسان میباشد.

لبنیات:
شرکت پوششهای تخصصی نوینپالستیک راهحل برای بستهبن دی انواع لبنیات از جمله شیر تازه ،بستنی ،پنیر تازه را در اختیار مشتریان میگذارد
تا بتوانند ارزش افزوده بیشتری به کاالی خود داده و از فساد آن جلوگیری نمایند .برخی از این بستهبندیها شامل:

دربهای آلومینیومی
دربهای آلومینیومی در سایزها و اشکال مختلف بهترین پیشنهاد برای لبنیاتی هستند که در ظروف پالستیکی بستهبندی میشوند.

پاکتهای لبنی
پاکتهای سهالیه وکیوم زیپدار و بدون زیپ مناسبترین گزینه برای بستهبندی انواع پنیرهای رندهشده و تکهای میباشند که ماندگاری بسیار
باالیی به محصول داده و همچنین جلوه خاصی به بستهبندی میدهند.
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مایعات:
بازار مایعات روز به روز در حال پیشرفت و بهروزرسانی مطابق با نیازهای مصرفکنندگان میباشد .شرکت نوینپالستیک با درنظرگرفتن نیازهای
این بازار رقابتی ،توانسته محصوالتی مناسب و بادوام برای این صنعت تولید نماید.

لیبل کاغذ متاالیز
لیبلهای کاغذ متاالیز عمدتا برای بطریهای شیشهای استفاده میشود که با بهرهگیری از هنر چاپ میتوان آنها را مطابق با نیاز مشتری تولید
نمود.

پاکتهای شکلدار
در صنعت بزرگ نوشیدنیها ،پاکتهای شکلدار کاربرد زیادی دارند .عالوه بر جذابیت امکان استفاده آسان و بیدردسر و جلوگیری از هدر رفتن
محتویات پاکت از جمله فواید استفاده از این محصوالت میباشد .پاکتهای شکلدار میتوانند در انواع شکلهای گوناگون برای بستهبندی انواع
نوشیدنیها و سایر مایعات مورد استفاده قرار گیرند.

دربهای آلومینیومی
دربهای آلومینیومی عمدتا برای محصوالت لیوانی مانند دوغ و آب معدنی لیوانی استفاده میشوند.

شیالت و فرآوردههای گوشتی:
شرکت نوینپالستیک همواره به فکر آن چیزیاست که برای شما اهمیت دارد ،یعنی محصول تازه شما ،مشتریانتان و برندتان .بههمینمنظور
مسئولیت محافظت از گوشت تازه ،ماهی و فیله ماهی ،میگو تازه و سوخاری و تمامی محصوالت شما به عهده ما میباشد .پاکتهای چندالیه بهترین
راهحل برای بستهبندی صنعت شیالت و مواد پروتئین است به گونهای که ماندگاری محصول را تا دو سال تضمین مینماید و حمل و نقل بهداشتی
و امکان انبار آسان این محصوالت را موثر میسازد.
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پاکتهای سهطرف دوخت وکیوم
استفاده از فیلم های محافظ چند الیه برای بسته بندی های وکیوم به عنوان راه حالی مطمئن شناخته شده است .پاکت های دو طرف چاپی و یکرو
چاپی به ماندگاری محصول شما می افزاید و اعتبار برند شما را حفظ می نماید.

پاکتهای ایستاده
پاکتهای ایستاده زیپدار و بدون زیپ بدون شک یکی از رایجترین انواع بستهبندی محصوالتی همچون میگو هستند.

بهداشتی و دارویی:
دنیای لوازم آرایشی و بهداشتی با کلمهی زیبایی و سالمت معنیدار میشود .شرکت پوششهای تخصصی نوینپالستیک با بهرهگیری از فناوری
پیشرفتهی چاپ ،زیبایی را برای بستهبندی شما به ارمغان میآورد و با استفاده از فیلمهای بهداشتی ،سالمت کاالی شما را ضمانت مینماید .جذابیت
در بستهبندی برای این بازار رقابتی بسیار حائز اهمیت است که با استفاده از پاکتهای لوکس نوینپالستیک ،محصول شما دیده خواهد شد.

فویل بلیستر دارویی
با استفاده از فناوری پیشرفته در ساخت سیلندرهای چاپ ،ما میتوانیم کوچک ترین حروف را بر روی فویل بیست میکرون چاپ نماییم که این
محصول رایجترین نوع بستهبندی قرص میباشد.

رولهای چند الیه
فیلمهای لمینیت شده چند الیه سهم بزرگی از بستهبندی در این صنعت را به خود اختصاص میدهند و محافظ انواع محصوالت دارویی هستند.

پاکتهای استیریل
پاکت های استیریل در بسته بندی کیت های آزمایشگاهی و ساشه های تست بارداری و غیره مورد استفاده قرار می گیرند.

رولهای چندالیه
فیلمهای لمینیت شده چندالیه سهم بزرگی از بسته بندی در این صنعت را به خود اختصاص میدهند و محافظ انواع محصوالت آرایشی و بهداشتی
مانند پد الکلی و انواع ساشههای بهداشتی هستند.
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پاکت ها
پاکتهای سهطرف دوخت با استفاده از فیلم های چندالیه یکی از بهترین محافظان محصوالت آرایشی بهداشتی مانند باندهای پزشکی بشمار میروند.

پاکت شکلدار
جدابیت پاکتهای شکل دار و ظاهری متفاوت علت اصلی استفادهی این پاکت ها در صنعت پر زرق و برق آرایشی و بهداشتی میباشد .پاکتهای
شکلدار برای بستهبندی انواع ماسکهای صورت ،نمک حمام و سایر محصوالت که نیاز به بهتر دیده شدن دارند ،مورد استفاده قرار میگیرند.

شیمیایی و کشاورزی:
کشاورزان معتقدند که یک محصول خوب نیاز به کود و سم خوب دارد .شرکت نوینپالستیک معتقد است که یک کود و سم خوب نیاز به یک
بستهبندی عالی دارد .فیلمهای چندالیه تحمل وزن باالی بیست کیلوگرم از این محصوالت را دارند و با کمک هنر چاپ دهرنگ ،خلق بهترین بهترین
بستهبندی ممکن میشود .تامین این بسته ها هم به صورت رول و هم پاکت ممکن میباشد و با استفاده از فناوری لمینیت فیلمهای چندالیه،
ماندگاری و محافظت را برای محصول به ارمغان میآورد.

پاکت باکس پوچ
جدیدترین و جذاب ترین نوع بستهبندی در صنعت کود و سموم کشاورزی ،پاکت های باکس پوچ هستند که با ظاهری زیبا و فضای بهینه در انبارش
محصول شما را محافظت مینمایند.

پاکت بغل گاست
این نوع از پاکتها متداولترین نوع بستهبندی برای اوزان باالی پ نج کیلوگرم هستند که برای محصوالت با حجم و دانسیتههای متفاوت استفاده
میشود.

پاکتهای ایستاده
پاکتهای ایستاده زیپدار و بدون زیپ عموما برای محصوالت زیر سه کیلوگرم مورد استفاده قرار میگیرد و ایستایی بسیار خوبی دارند.
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پاکت سه طرف دوخت
مقرون به صرفهترین نوع بستهبندی پاکت های سه طرف دوخت هستند که با ظاهری زیبا محصول شما را معرفی مینمایند.

غذای حیوانات:
شرکت پوششهای تخصصی نوینپالستیک به عنوان پیشرو در صنعت غذای حیوانات ایران ،همگام با رشد این صنعت ،جدیدترین و بهترین
بستهبندیهای خود را برای افزایش طول عمر و معرفی محصول مشتری ارائه مینماید.

پاکت ها
جذابیت منحصربهفرد پاکتها باعث شده تا رایجترین نوع بستهبندی برای انواع خوراک حیوانات شناخته شوند .قابلیت حمل آسان و محافظت از
خوراکهای خشک ،نیمه خشک و خیس به آسانی در این پاکتها ممکن میباشد که برای تولیدکنندگان داخلی امکان ورود به بازارهای جهانی را
میسر میسازد.

پاکت باکس پوچ
محبوبترین بستهبندی برای این صنعت ،پاکت باکس پوچ میباشد که قابلیت ایستایی بسیار عالی دارد و با استفاده از زیپکیپ ،خوراک حیوانات
خانگی همیشه تازه میماند و عطر و طعم خود را از دست نمیدهد.

پاکت بغل گاست
ساختار مکعب مستطیل شکل فضای بسیار مناسبی ایجاد مینماید .این نوع پاکتها معموال برای وزنهای باالی پنج کیلوگرم مورد استفاده قرار
میگیرند و دارای استحکام بسیار خوبی هستند.

پاکت ایستاده زیپدار
پاکتهای زیپدار در حفظ تازگی محصول نقش بسزایی دارند و ماندگاری محصول را نیز افزایش میدهند.
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بستهبندی صنعتی:
محصوالت شرکت پوششهای تخصصی نوینپالستیک با بهرهگیری از دانش و خالقیت توانسته است راه حل مناسبی برای بستهبندی محصوالت انواع
صنایع باشد .صنایعی مانند صنعت رنگ و رزین ،قطعات الکترونیکی ،صنعت کاشی و سرامیک ،قطعات خودرو و سایر صنایع مرتبط.

پاکت های صنعتی
پاکتهای صنعتی با مقاومت های گوناگون در ابعاد و اشکال مختلف همواره توانسته محصوالت صنعتی با خواص مکانیکی و شیمیایی متفاوت را
محافظت نموده و آنرا قابل ارایه در بستهبندیهایی ایمن ،جذاب و بصرفه مینماید.

فیلم های صنعتی
خدمات رسانی موفق در این بازار به انتخاب نوع صحیح مواد اولیه و استفاده مناسب از ترکیب الیهها برمیگردد .فیلمهای چندالیه صنعتی با خواص
مکانیکی و شیمیایی متفاوت یکی از برجستهترین نقات قوت شرکت نوینپالستیک میباشند.
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برخی از مشتریان
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مسئولیت اجتماعی
ت عهد به جامعه و محیط زیست ،مفهومی چندوجهی ،در شرکت نوینپالستیک است  .ما در جایگاه یک مجموعۀ صنعتی پیشرو در صنعت چاپ و
بستهبندی ،همواره در توسعۀ کسب و کار به مسئولیتهای اجتماعیمان توجه داشتهایم .ارتقای مقوالت سالمت ،ایمنی و محیط زیست مورد تأکید
همیشگی مدیران مجوعه ما بوده و در سراسر شرکت ،در تمامی دفاتر کاری ،شرکتها ،کارخانجات اهمیت ویژهای داشته است .این امر ریشه در
اهمیتِ حف ظ سالمت منابع انسانی به طور عام و حراست از منابع دخیل در کسب و کار نوینپالستیک به طور ویژه و نیز اهمیت حفاظت از محیط
زیست دارد.
تالش های متعددی نیز در جهت افزایشِ راندمان محصوالت تولیدی از طریق همکاری با دارندگانِ جدیدترین فناوریهای مرتبط در سطح جهان و
دستیابی به دانش روز انجام شده است .در سال های اخیر ،حرکت به سوی تولید محصوالت جدید برای پاسخ به نیازهای متنو ِع مشتریان با بهرهگیری
از روشهای پایدار و حافظ محیط زیست صورت پذیرفته است.
همواره تالش در جهت توسعه دانش در دستور کار شرکت بوده است و در این راستا اقداماتی از قبیل برگزاری دوره های آموزشی برای پرسنل در
ادوار مختلف و همچنین اقدام به ساخت مدارس در مناطق محروم جهت رشد و شکوفایی فرزندانمان در ایران زمین صورت گرفته.
به باور ما ،مسئولیتپذیری اجتماعی یک تعهد است:
•
•
•
•
•
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تعهد در قبال حفظ محیط زیست
تعهد در قبال عدم تبعیض در امور استخدامی
تعهد در قبال توجه به تأمین نیازهای کارکنان
تعهد در قبال عدم ارایۀ محصوالت زیانآور
و تعهد در قبال اصول بنیادین انسانیت و پاسخگویی در قبال آنها

