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 انسان از دير باز برای نظم بخشيدن به وسايل خود و نيز سهولت 
دسترســي به انها مكان هايي مخصوص را به ذخيره سازی اشيا 
خود و زيبا سازی محيط در نظر گرفته است تا امروز كه با تحول 
در طراحي های ساختماني و دكوراسيون ها گنجينه ها و قفسه ها و 
طاقچه ها به كمد ها و كابينت ها تغيير كردند كه به دنبالش صنعت 
نجاری و كابينت ســازی از توجه ويژه ای برخوردار گشته است. 
اهميت دقت و سهولت در ســاخت و نصب در كنار ايمني كامل 
برای نجار و نصاب بواسطه ابزاراالت كمكي در اين حرفه به خوبي 

مشخص مي شود.
اين طرح بــا افزايش راحتي و دقت در نصــب و افزايش ايمني و 
سالمت بواسطه كاهش صدمات احتمالي ناشي از سقوط ناگهاني 
قطعاتي همچون درب ها بــر روی نصابان در حين نصب به دليل 
منظم نبودن بعد از نصب و تحمل وزن كم شرايطي نسبتا ايده ال 

برای افراد اين حرفه فراهم مي كند.
اين طرح به طور اجمالي ابزاری متشكل از بدنه اصلي كه گيره نگه 
دارنده برای اتصال به بدنه كابينت و كمد است و شياری بر روی ان 
برای تنظيم ارتفاع دلخواه از درب های كابينت و كمد و همچنين 
اهرم های افقي دو طرفه تاشو كه برای نگه داری ناودان ها در سمت 
چپ و راست استفاده مي شود و ناودان ها كه نگه دارنده درب ها 

هستند.
اين ابزار حكم دست سوم و دست كمكي برای نجار و نصاب را دارد 
و باعث افزايش بهره وری اقتصادی با كاهش نياز به كارگر و افزايش 
سرعت مي شود. به عالوه با كاهش خطای انساني كه سبب آسيب 
و خش های وارده به بدنه محصول در حال ساخت مي شود ديگر 

نياز به تعويض برای بي نقص بودن كار نخواهد بود.
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