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نگاه اجمالی به شرکت دژپـاد

شـرکت دژپـاد )سـهامی خـاص( با بیش از 60 سـال پیشـینه مثبت، به عنـوان بنیان گذار صنعت قفسـه در کشـور و 
بزرگ تریـن طراح، سـازنده و مجری سیسـتم های انبـارش مـواد و کاال در خاورمیانه و ایـران )کارخانه با مسـاحت 100 

هـزار متـر مربع و سـالن تولید با مسـاحت 32 هـزار متر مربع ( اسـت.
ایـن شـرکت با برخـورداری از متخصصیـن مجرب و بکارگیـری دانش و تجهیزات فنی، مهندسـی و تولیـدی روز دنیا 
)منطبـق بر اسـتاندارد های معتبر EN و آئین نامه های SEMA انگلسـتان، RMI آمریکا، و FEM اروپـا(، توانایی ارایه ی 
راه حل هـای لجسـتیکی تمـام عیار درون بنگاهی در طیف وسـیعی از قفسـه های سـاده ی مشـبک تـا بزرگ ترین و 
پیچیده تریـن انبارهـای تمام اتوماتیک )AS/RS( را داراسـت که ضمن رفع مشـکالت فعلی به برآورده سـازی نیازهای 

آتی مشـتریان نیز توجـه می نماید.
از ویژگی هـای بـارز راه حل هـای لجسـتیکی دژپـاد می تـوان بـه کاهـش چشـم گیر هزینه هـای عملیاتـی و ارتقای 
بهـره وری انبار و فروشـگاه ها  اشـاره کرد که باعـث کاهش دوره ی بازگشـت سـرمایه در زمان بهره برداری می شـوند.

محصوالت و خدمات شـرکت دژپاد منطبق بر گسـتره ی وسـیعی از تمامی فعالیت های لجسـتیک درون بنگاهی اعم 
از تخلیـه ی مواد اولیـه و کاالهای ورودی، فعالیت هـای انبارش و جابه جایی قطعات و محصـوالت در حین فرآیند تولید 

اسـت که در نهایت ارسـال و توزیع نهایی را شـامل می شود.
تجهیـز میلیون هـا متر مربـع از انبار و فروشـگاه های کشـور و صادرات بـه بیش از 30 کشـور جهان به همراه کسـب 

رضایـت مشـتریان و حفظ خـوش نامی در انجـام دقیق و بـه موقع تعهدات از افتخارات این شـرکت اسـت.
شـرکت دژپـاد عضو کمیته ی فنی و کمیتـه ی ملی تدوین و تصویب اسـتانداردهای ملـی ایران به شـماره های 18840 
و 21207 در رابطـه بـا طراحـی و اجرای سیسـتم های انبـارش و دارنده ی گواهی نامه ی اسـتاندارد ملی ایران شـماره ی 

18840 به شـماره پروانه ی 667192897 اسـت.

گواهینامه صادرات به اتحادیه اروپا 
)سیستم  پالت راک(

 گواهینامه  کیفیت محصول
)صادرات به کشور روسیه(

گواهینامه استانی رعایت حقوق 
مصرف کننده

جایزه تعالی صنعت پتروشیمی
)گواهی تعهد به تعالی(

گواهینامه جایزه ملی لجستیک ایران

گواهینامه ها /استانداردها / جوایز

گواهینامه تاییدکیفیت محصول  - گواهینامه ایزو 9001
ویرایش 2015

جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی
) گواهی تعهد به تعالی(

 گواهینامه ثبت برند در کشور
سوئیس



مزیت های شرکت دژپاد

حوزهبازاریابیوفروش
1( بهره گیری از پرسنل مجرب و متخصص و کارآمد.

2( قابلیـت مدیریـت زنجیـره تامین و لجسـتیک درون بنگاهی به منظور کسـب رضایتمندی مشـتریان از طریق پـردازش و اجرای 
سفارشات. مطلوب 

3( توانایی رهبری بازار در تنوع طراحی محصوالت و توسعه محصوالت و خدمات لجستیکی و بهره گیری کامل از مکان و فضا.
.))MTS/MTO(4( پاسخگویی سریع به نیازهای مشتری وبازار )با اجرای سیستم های عملیاتی

5( تنها مجری انبارهای تمام اتوماتیک )AS/RS( در ایران.
6( برنددژپاد یک نشان تجاری ثبت شده جهانی در کشور سوئیس است.

 ،)CIS( صادرات به 3۰ کشـور جهان از سـال 13۷۰ از جمله کشـورهای حوزه خلیج فارس ، کشـورهای مسـتقل مشـترک  المنافع )۷
عراق، افغانستان و...

حوزهمحصول
1( قابلیـت ارائـه راه حـل هـای متنـوع ، اثربخـش و اقتصادی بـرای نیازهای مشـتریان به کمک ظرفیت هـای تولید، دانـش و توان 

مهندسـی و کیفیت محصوالت.
2( پاسـخگویی سـریع بـه نیازهـای مشـتری بـه کمک سیسـتم های عملیاتـی با در نظـر گرفتـن تقاضاهای بـازار و ظرفیـت انواع 

محصول.
حوزهمهندسیفروش

1( بهره گیری از جدیدترین نرم افزارها و تجهیزات فنی و مهندسی در طراحی.
2( طراحـی، بـرآورد سفارشـات بـر اسـاس نیازهـا و الزامـات مشـتری بـه کمـک جـداول طراحـی شـده ظرفیت هـای تحمـل بار و 

اسـتانداردهای معتبـر بیـن المللی.
حوزهتولید

1( ظرفیت تولید سیستم های سبک و سنگین انبارش به میزان 5۰.۰۰۰ تن در سال.
2( دارای بزرگترین خط رنگ قفسه بندی در ایران و خاورمیانه شامل دوخط رنگ آمیزی الکترو استاتیک پودر:

    1- خط کامالً خودکار با دو مسیر موازی نقاله هوایی و امکان رنگ آمیزی محصوالت در دو فام به طور همزمان.
    2- خط با نقاله برای رنگ آمیزی اقالم شاخه ای تا طول 16 متر.

    3- رنـگ قطعـات شـرکت دژپـاد بـه صـورت پـودری بوده و مطابق نتیجه تسـت سـالت اسـپری) بخـار نمکی( از مرکـز پژوهش 
متالـورژی رازی تا ۷۰۰ سـاعت بـدون خوردگی تاییدیـه دارد.

3( خطوط خودکار و نیمه خودکار برش کویل ورق و کویل به کالف پانچ کالف و رولفرم.
4( 2 دستگاه پرس بریک های CNC برای خمکاری قطعات تا طول 12 متر و ضخامت 12 میلیمتر.

.PT 5( جوشکاری قطعات به روش جوش با گاز خنثی و کنترل جوشکاری به روش
6( دارنده استانداردهای ملی قفسه ایران و اروپا و رعایت آئین نامه FEM در تولید محصول.

۷( اسـتفاده از رول و ورق هـای فلـزی بـا آلیـاژ مرغـوب در تولید سیسـتمهای انبـارش مواد وکاال )قفسـه( ،مطابق با اسـتانداردهای 
تحملـی از فوالد مبارکـه اصفهان.

8( کلیـه رول بولـت، پیـچ و مهـره های مصرفی در نصب انواع سیسـتمهای انبارش مطابق با اسـتانداردهای تحملـی و آنالیزجنس از 
معتبرتریـن تولید کنندگان آن خریداری می شـود.



سیستم فروشگاهی )سوپر مارکتی(

سیسـتمفروشـگاهی)سـوپرمارکتی( دژپاد با قابلیت رقابت با سیسـتم های مشـابه خارجی در فروشـگاههای
زنجیـرهای،هایپرمارکتهـاوسـوپرمارکتهـا کاربـرد دارد، ایـن سیسـتم در انواع سـبکتانیمهسـنگینبا

کاربردهـایمتنوع فروشـگاهی  قابل اجرا و اسـتفاده اسـت.
 ویژگیهاومزیتهایسیستمفروشگاهیدژپاد:

1( خـطفـولاتوماتیـکتولیـدپانـل سـوپرمارکتی )از کالف بـه محصـول( بـا قابلیـت تولید پانل هـا بـا طول ها و 
عرض هـای متنـوع، بـا پل هـای تقویـت بـه تعـداد ضـروری بـرای هـر عـرض پانل.

2(خطفولاتوماتیکپانچقوطی برای ستون های سیستم فروشگاهی.
3( تنوعبازوها از نظر طول، ضخامت و تعداد ناخنی ها برای تحول بار و کاربردهای متنوع.

4( قابلیتنصبسریعوآسان در فواصل و زوایای مختلف.
5(ارائـهانواعسیسـتمهایخودایسـتاییـکطرفهودوطرفهیسـوپرمارکتی، سـرردیف به صـورت تخت و 

نیم گـرد و دیواری.
6( قابلیت قرارگیری طبقات به صورت صاف یا زاویه دار در فواصل مختلف.

۷( امکاننصبالیتباکس )محل تبلیغ کارفرما(.
8(امکاناستقادهازاجزایسیستمدرکاربردهایمختلف )پوشاک، لوازم خانگی، میوه و نان و ...(.

9( رنگقطعاتفروشـگاهیشـرکتدژپـادبهصورتپودری و به روش تمـاماتماتیک و دارای تاییـده از مرکز 
پژوهش متالوژی رازی تا ۷۰۰ سـاعت بدون خوردگی مطابق نتیجه تسـت سـالت اسـپری )بخار نمکی(.
1۰( دارندهاستانداردهایملیقفسهیایرانواروپاورعایتآئیننامهیFENدرتولیدمحصول.

11(اسـتفادهازورقهـایفلـزیباآلیـاژمرغوبدرتولیـد )مطابق بـا اسـتاندارد های تحملـی از فـوالد مبارکه 
اصفهان(.

مشخصات فنی محصول )ابعاد استاندارد(
) mm ( ارتفاع

ابعاد

تحمل

استانداردها

رنگ

) mm ( دهانه

رنگ استاندارد

) mm ( عمق

سایر رنگ ها

) kg/m2 ( بار گسترده

2200 و 2000 و 1800 و 1600 و 1400
1330 و 1220 و 970 و 700

سفید پودر با رال 9003

700 و 600 و 500 و 400 و 300

در صورت سفارش

200

S E M A

* امکان تولید قفسه بندی با ابعادو رنگ های دیگر بصورت سفارشی امکان پذیر است.



1( ستون

2( جاکارتی لبه دار

3( پانل پشت

4( پانل کف

5( بازو

6( پیچ و مهره سر صاف

7( پایه اصلی

8( پیچ و مهره سر شش 
گوش

9( پایه قابل تنظیم

10( پانل پاخور

1

2

3

5

6

4

7 8 9
10

 قفسه بندی یک  طرفه )ابعاد استاندارد(
) mm ( طول پایه) mm ( دهانه) mm ( بازو) mm ( ارتفاع

2200 و 6002000 و 500 و 400 و 1330300 و 1220 و 970 و 700700 و 600 و 500 و 400 و 300



1( درپوش پالستیکی

2( ناودونی درپوش

3( پانل پشت

4( جاکارتی لبه دار

5( پانل کف

6( ستون

7( بازو

8( پیچ و مهره سر صاف

9( پایه اصلی

10( پیچ و مهره سر 
شش گوش

11( پایه قابل تنظیم

9( پایه پاخور

قفسه بندی دو طرفه )ابعاد استاندارد(
) mm ( طول پایه) mm ( دهانه) mm ( بازو) mm ( ارتفاع

1800و 1600و 6001400 و 500 و 400 و 1330300 و 1220 و 970 و 700700 و 600 و 500 و 400 و 300

2

1

4

5

6
7

8
9 10 11

12

3



قفسه بندی سرردیف )سرالین( تخت

قفسه بندی سرردیف )سرالین( تخت

ابعاد 

) mm ( ارتفاع

) mm ( دهانه

) mm ( طول پایه

) mm ( طول بازو

1800 و 1600 و 1400

1330 و 1220 و 970 و 700

700 و 600 و 500 و 400

700 و 600 و 500 و 400



1( ستون

2( پانل کف

3( بازو

4( جاکارتی لبه دار

قفسه دیواری )ابعاد استاندارد(
) mm ( دهانه) mm ( بازو) mm ( ارتفاع

1800و 1600و 6001400 و 500 و 400 و 1330300 و 1220 و 970 و 700

1

2

3

4

جاکارتی

پانل پاخور

پانل پشت

پانل کف

بازو

اجزای  فروشگاهی 

ستون دیواری  ستون قوطی







نگاه اجمالی به شرکت دژپـاد

شـرکت دژپـاد )سـهامی خـاص( با بیش از 60 سـال پیشـینه مثبت، به عنـوان بنیان گذار صنعت قفسـه در کشـور و 
بزرگ تریـن طراح، سـازنده و مجری سیسـتم های انبـارش مـواد و کاال در خاورمیانه و ایـران )کارخانه با مسـاحت 100 

هـزار متـر مربع و سـالن تولید با مسـاحت 32 هـزار متر مربع ( اسـت.
ایـن شـرکت با برخـورداری از متخصصیـن مجرب و بکارگیـری دانش و تجهیزات فنی، مهندسـی و تولیـدی روز دنیا 
)منطبـق بر اسـتاندارد های معتبر EN و آئین نامه های SEMA انگلسـتان، RMI آمریکا، و FEM اروپـا(، توانایی ارایه ی 
راه حل هـای لجسـتیکی تمـام عیار درون بنگاهی در طیف وسـیعی از قفسـه های سـاده ی مشـبک تـا بزرگ ترین و 
پیچیده تریـن انبارهـای تمام اتوماتیک )AS/RS( را داراسـت که ضمن رفع مشـکالت فعلی به برآورده سـازی نیازهای 

آتی مشـتریان نیز توجـه می نماید.
از ویژگی هـای بـارز راه حل هـای لجسـتیکی دژپـاد می تـوان بـه کاهـش چشـم گیر هزینه هـای عملیاتـی و ارتقای 
بهـره وری انبار و فروشـگاه ها  اشـاره کرد که باعـث کاهش دوره ی بازگشـت سـرمایه در زمان بهره برداری می شـوند.

محصوالت و خدمات شـرکت دژپاد منطبق بر گسـتره ی وسـیعی از تمامی فعالیت های لجسـتیک درون بنگاهی اعم 
از تخلیـه ی مواد اولیـه و کاالهای ورودی، فعالیت هـای انبارش و جابه جایی قطعات و محصـوالت در حین فرآیند تولید 

اسـت که در نهایت ارسـال و توزیع نهایی را شـامل می شود.
تجهیـز میلیون هـا متر مربـع از انبار و فروشـگاه های کشـور و صادرات بـه بیش از 30 کشـور جهان به همراه کسـب 

رضایـت مشـتریان و حفظ خـوش نامی در انجـام دقیق و بـه موقع تعهدات از افتخارات این شـرکت اسـت.
شـرکت دژپـاد عضو کمیته ی فنی و کمیتـه ی ملی تدوین و تصویب اسـتانداردهای ملـی ایران به شـماره های 18840 
و 21207 در رابطـه بـا طراحـی و اجرای سیسـتم های انبـارش و دارنده ی گواهی نامه ی اسـتاندارد ملی ایران شـماره ی 

18840 به شـماره پروانه ی 667192897 اسـت.

گواهینامه صادرات به اتحادیه اروپا 
)سیستم  پالت راک(

 گواهینامه  کیفیت محصول
)صادرات به کشور روسیه(

گواهینامه استانی رعایت حقوق 
مصرف کننده

جایزه تعالی صنعت پتروشیمی
)گواهی تعهد به تعالی(

گواهینامه جایزه ملی لجستیک ایران

گواهینامه ها /استانداردها / جوایز

گواهینامه تاییدکیفیت محصول  - گواهینامه ایزو 9001
ویرایش 2015

جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی
) گواهی تعهد به تعالی(
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DOZHPAD CO.
بهینه ساز فضا، چـاره سـاز انبار

اولین و بزرگترین در
صنعت قفســه کشــور

Compatible Storage Systems

ــو، مجتمــع  ــان شــهید اندرزگ ــزی: تهــران، خیاب ــر مرک دفت
ــد 406 ــه 4، واح ــانا، طبق اداری س

دفتــر فــروش: تهــران، بزرگراه شــهید لشــگری )کیلومتــر 14( 
ــروی ســایپا دیزل روب

ــاز  ــد، ف ــی پرن ــم، شــهرک صنعت ــران، رباط کری ــه: ته کارخان
یــک، انتهــای بلــوار صنعتگــران، بلــوار خلیــج فــارس
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