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قفسه سوپر ماركتي يك طرفه
با كاربري هاي مختلف در فضاهاي مختلف فروشگاهي	 
قابليت نصب سريع و آسان در فواصل و زواياي مختلف طبقات	 
ارتفاع استاندارد ستون ، 225 سانتيمتر با ضخامت 2 و2/5 ميليمتر	 
كليه اجزا با پوشش رنگ  پودر الكترواستاتيك 	 
طبقات داراي پلهاي تقويتي جهت مقاومت بيشتر	 
بازوها از ضخامت ورق 2و 2/5 ميليمتر با طراحي خاص دژپاد	 
داراي حفاظ طبقات و ليبل پالستيكی قيمت در مدلها و رنگهاي مختلف	 
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ارتفاع

عرض
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شركت دژپاد )سهامی خاص(
اولین و بزرگترین تولید کننده قفسه بندی در خاورمیانه و ایران 

ــه عنــوان توليــد كننــده سيســتم هــای نگهــداری كاال و مــواد از جملــه سيســتم قفســه بنــدی و  ــاد ب دژپ
تجهيــزات فروشــگاهی بــا بــكار گيــری دانــش فنــی و تجهيــزات مــدرن نــرم افــزاری و توليــدی اقــدام بــه 
تحقيــق و توســعه، طراحــی ، توليــد و عرضــه نســل جديــد قفســه بنــدی فروشــگاهی در ســوپرماركت هــا و 
هايپــر ماركــت هــا در ســطح ايــران كــرده اســت و ماننــد هميشــه نيازهــای مشــتريان گرامــی را بــا راه حــل 

هــای تمــام عيــار و رضايــت بخــش تاميــن نمــوده اســت. 
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ویژگی های قفسه بندی فروشگاهی دژپاد 
قفسه بندی فروشگاهی )سوپرماركتی ( دژپاد با قابليت رقابت با سيستمهای مشابه خارجی در انواع فروشگاه 

و هايپرماركتها برای عرضه كاالهای سبك ، نيمه سنگين و سنگين كاربرد دارد
مزايای اين سيستم:

1. قابليت نصب سريع و آسان در فواصل و زوايای مختلف
2. پايه و ستون مجزا ) فاقد جوشكاری و امكان رنگ آميزی از داخل جهت جلوگيری از زنگ زدگی(در ابعاد 

متنوع طبق سفارش مشتری
3. گام سوراخكاری اتصال بازو به ستون برابر 32 ميليمتر كه نسبت بار ذخيره شده به دهانه را افزايش 

ميدهد
4. قابليت قرارگيری کفه ها به صورت صاف يا زاويه دار در فاصله های مختلف

5. امكان طراحی و نصب قفسه به صورت موجی
6. قابليت تركيب اين قفسه بندی با سيستم راک) سوباری( جهت استفاده بهينه از ارتفاع و فضای فروشگاه 

برای ذخيره سازی و در دسترس قرار دادن كاالهای در معرض فروش
7. امكان نصب اليت باكس تبليغاتی) محل تبليغ كارفرما(
8. امكان نصب قفسه سررديف به صورت تخت و نيم گرد

9. تنوع بازوها ازنظر طول،ضخامت و تعداد ناخنی ها برای تحمل بار و كاربردهای متنوع
10. امكان استفاده از سيستم در كاربردهای مختلف)پوشاک،نان،ميوه و تره بار و لوازم خانگی (

11. پوشش رنگهای متنوع پودر الكترواستاتيك يا ورق استيل) استفاده در بخشهای بيمارستانی و اتاق عمل(
MDF 12. قابليت نصب طبقات فلزی،شيشه ای و
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پانل کف
پایه ستون

نمای پل طبقات

پانل 30

پانل 40

پانل 50
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محل اتصال بازو به ستون

محل قرارگیری پانل کف 
روی بازوها

پی وی سی لیبل قیمت

محل اتصال پاخور قفسه و 
حفاظ طبقات

محل اتصال پایه به ستون
و پایه ریگالژ
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ارتفاع

عرضطول
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توجه:  مشخصات  ذكر شده فوق براساس 
استانداردهاي توليدي شركت دژپاد ميباشد  و 

قابليت ساخت متناسب با نياز و خواست مشتري و 
در اندازه هاي مختلف  وجود دارد  و جهت بهترين 
طرح چيدمان با كارشناسان فروش شركت تماس 

حاصل فرماييد
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با كاربريهاي مختلف در فضاهاي مختلف فروشگاهي	 
قابليت نصب سريع و آسان با فواصل و زواياي مختلف طبقات	 
ارتفاع استاندارد ستون ، 165 و 180 سانتيمتر با ضخامت 2 ، 2/5  ميليمتر	 
 كليه اجزا با پوشش رنگ  پودر الكترواستاتيك 	 
طبقات داراي پلهاي تقويتي جهت مقاومت بيشتر	 
بازوها از ورق2 و2/5 ميليمتر با طراحي خاص دژپاد	 
داراي حفاظ طبقات و  ليبل پالستيكی قيمت در مدلها و رنگهاي مختلف	 

قفسه سوپر ماركتي دوطرفه در پنج طبقه 
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قفسه بندي سوباري 
ايــن قفســه بنــدي تركيبــي از قفســه بنــدي ســوپرماركتي و قفســه بنــدي انبــاري ميباشــد و بــراي اســتفاده در فروشــگاه هايــي بــكار 
ميــرود كــه فضــاي كافــي انبــار ندارنــد و ميتواننــد از فضــاي بــاالي ايــن قفســه بنــدي فروشــگاهي بــه عنــوان انبــار كاال اســتفاده نماينــد 
مــورد اســتفاده ديگــر ايــن قفســه بنــدي در فروشــگاههاي عمــده فروشــي )Cash&Carry( ميباشــد كــه قفســه بنــدي پاييــن از 

طريــق انبارفوقانــي تغذيــه ميگــردد
انواع قفسه بندي سوباري

قفسه بندي سوباري در سه نوع سوباري پالتي،سوباري كارتني وسوباري بالكني ميباشد
مزایاي این سیستم :

1. نگهداري اقالم پالتي و خرده بارها در يك محل
2. به حداقل رساندن جابجايي كاالهاي در دسترس مشتري

3. سهولت و سرعت عمل در باز پركني)شارژ مجدد(قفسه هاي خالي شده عرضه كاال
Self Service 4. امكان نمايش اقالم به صورت دسته اي و .... و ارائه خدمات به صورت

Cash&Carry 5. صرفه جويي در فضاي انبار يا حذف نياز به انبار در فروشگاههاي
6. توزيع كاالها و ارائه خدمات به مشتريان باكمترين هزينه و زمان

7. امكان كنترل آسان و سريع موجودي اجناس
8. استفاده بهينه از ارتفاع و فضاي فروشگاه براي ذخيره سازي ودر دسترس قرار دادن كاالهاي در معرض فروش ميباشد.

تجهیزات گذاشت و برداشت :  1 . ارتفاع كوتاه : پالت تراک برقی   2 . ارتفاع بلند : ريچتراک برقی 
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پانل کف

پانل پشت

بازو

پاخور

پایه

 لیبل قیمت

حفاظ طبقه

ناودانی )درپوش(

ستون

پایه ریگالژ
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 ارتفاع نوع قفسه بندي
 )سانتيمتر(

 )دهانه(طول 
 )سانتيمتر(

 عرض
 )سانتيمتر(

 01 -11 01-001 061-081 تخت سرالينقفسه 

 011 001 061-081 سرالين نيم گردقفسه 

توجه:  مشخصات  ذكر شده فوق براساس 
استانداردهاي توليدي شركت دژپاد ميباشد  و 

قابليت ساخت متناسب با نياز و خواست مشتري و 
در اندازه هاي مختلف  وجود دارد  و جهت بهترين 
طرح چيدمان با كارشناسان فروش شركت تماس 

حاصل فرماييد
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سرالين تخت و نیم گرد :
كه در ابتدا و انتهاي رديف های دو طرفه نصب شده و تعداد طبقات 

آن بستگي به تعداد طبقات رديف ها دارد.
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كالسكه خريد فروشگاهي : 
اين كالسكه ها از جنس مفتول مس وار  و داراي پايه هاي لوله اي ميباشد 

ودر دو نوع آبكاري گالوانيزه و كروم /نيكل و در سايزهاي 25، 125،100،80 
ليتري و 000 به بازار عرضه ميگردد.
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میز صندوق چك اوت :  
اين ميزها در دو نوع ساده و نوارنقاله دار و در مدلها و 

طولهاي مختلف با كيفيت باال عرضه ميشود كه بدنه آن 
از جنس آلومينيوم داراي PVC ضربه گير ، 

ميز كامپيوتر وخروجي تجمع كاال ميباشد
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يخچال ايستاده پرده هوا

يخچال و فريزر
 ايستاده درب دار
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يخچال جزيره 

يخچال و فريزر خوابیده



Get in touch

Ahead Solutions Inc.
Citystreet Blvd. 1497
2200 Zip City
Country

Phone +45 0123 8000
Fax +45 0123 8010

E-mail info@yourbusiness.com

 تهران ، کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج

  کارخانه : 2 -021-44196940
تلفن   

 فروش : 6- 021-44196504

داخلی  : 205 و 276

نمابر : 021-44196503

 www.dozhpad.com 

info@dozhpad.com

{

C3304)A(-2015


