
شرکت تولیدى و صنعتى سوپیتا 
در سال 1362 در شهرصنعتى البرز تاسیس گردید. این شرکت فعالیت خود را با تولید ظروف بادى و سپس تولید لوله هاى پى وى سى 

آغاز نمود.
فعالیت در زمینه هاى مختلف از جمله  صنایع ساختمانى، برق، حمل و نقل و مرغدار ى از دیگر  زمینه هاى کارى این شرکت بوده و مى باشد.

تولید داکت 2 و 2/5 براى اولین بار در ایران شروع گسترش کار این شرکت بود.
با تغییرات صورت گرفته در هیات مدیره شرکت در بهمن ماه سال1384 این شرکت اقدام به افزایش تنوع محصوالت با باالترین کیفیت، 

قیمت مناسب و همچنین تغییر طراحى بسته بندى هاى خود نمود. 
ازمهمترین محصوالت ارائه شده مى توان به تولید ترانکینگ هاى پى وى سى در سایز هاى 50×80 ، 50×100 و50×150 به همراه کلیه 

قطعات جانبى آن ها براى اولین بار در ایران اشاره نمود که داراى کیفیت بسیار باال و مطابق با استاندارد هاى جهانى مى باشد.
طراحى جدید داکت ها با درب قفل شو براى اولین بار در ایران، تولید و عرضه تجهیزات برق و شبکه با باالترین سطح کیفى و مطابق با 
استانداردهاى اروپایى، تولید آبرو پى وى سى به همراه کلیه اتصاالت با کیفیت باال و زیبایى خاص براى اولین بار در ایران، شروع تولید 

انواع محصوالت فلزى (رك، پچ پنل و ...) و همچنین صادرات محصوالت به چندین کشور از دیگرافتخارات شرکت سوپیتا مى باشد.
این شرکت با در اختیارداشتن یکى ازمدیران متخصص و موفق با داشتن نزدیک به نیم قرن تجربه درخشان درامر ساخت قالب، ماشین آالت 

و تولید محصول با سرعت چشمگیرى به تنوع محصوالت خود افزوده و مى افزاید.
شرکت تولیدى و صنعتى سوپیتا با توجه به توانایى هاى باال و تجربه درخشان آمادگى خود را جهت ساخت انواع قالب و تولید محصول 

اعالم مى دارد.
امید است بتوانیم در کنار یکدیگر کشور را از واردات محصوالت خارجى بى نیاز سازیم.



شرکت سوپیتا اولین تولید کننده داکت 2،  2/5 و همچنین داکت با درب قفل شو  در ایران بوده و 
تجربه مدیریت این شرکت در قالب سازى و تولید محصول باعث متمایز گشتن محصوالت آن با 

محصوالت مشابه گردیده است.
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پانچ کف داکت ها مطابق با استاندارد 50085 اروپا

داکت هاى قفل شو با طراحى درب جدید

از ویژگى هاى این تولیدات مى توان به موارد زیر اشاره نمود: 
1- انعطاف پذیرى منحصر به فرد به دلیل استفاده از بهترین مواد اولیه 

2- شفافیت و سطح بسیار صاف 
3- غیر قابل اشتعال 

4- داراى درب هاى مستحکم به علت طراحى خاص وقفل شو 
5- ارائه داکت هاى پشت چسبدار با استفاده از چسب هاى با کیفیت  

بسیار باال
6- داراى سایزهاى متنوع براى استفاده در مکان هاى مختلف با حجم 

مختلف سیم ها
7- دررنگ هاى مختلف (سفید، طرح چوب، طوسى و ... به سفارش     

مشترى با توجه به حجم درخواست) 
8- داراى پانچ کف مطابق با استاندارد 50085 اروپا

9- دسترسى سریع و آسان، به دلیل تولیدکلیه محصوالت درداخل کشور

*

*

1093
1048
1095
1065
1121
1067

2 متر
2 متر
2 متر
2 متر
2 متر
2 متر

32
24
32
24
24
18

داکت 4 ارتفاع بلند  
داکت 5 
داکت 6  

داکت 6  ارتفاع بلند
داکت 9 

داکت 9 ارتفاع بلند

 40× 60
50× 30
60× 40
60× 60
90× 40
90× 60

1077
1089
1082
1001
1134
1002
1090
1040
1126
1080
1061
1097

2 متر
2 متر
2 متر
2 متر
2 متر
2 متر
2 متر
2 متر
2 متر
2 متر
2 متر
2 متر

100
140
120
90
80
70
60
40
32
20
32
32

داکت 1 
داکت 1/5  
داکت 1/6 
داکت 2 

داکت 2/5 ارتفاع کوتاه
داکت 2/5 

داکت  3  ارتفاع  کوتاه
داکت  3  

داکت  3/5  
داکت 3/5 ارتفاع بلند

داکت 4  
داکت 4 

10× 10
15 ×10
16 × 16
20× 20

 25 × 16
 25 × 20
30× 15
30× 30
35 × 40
35 × 60
40× 30
40× 40

mm ابعاد نام کاال متراژ هرطول شاخهکدکاال
پشت چسبداربسته / متر

*

*



متفاوت  طراحى  داشتن  دلیل  به  گردد  مى  عرضه  برق  تابلوهاى  در  استفاده  جهت  که  شیاردار  هاى  داکت 
شیارهاى خود زیبایى خاصى به تابلو هاى برق داده و همچنین به دلیل طراحى جدید درب ها ى آن مشکالت 

معمول بستن و افتادن درب ها را حتى درزمان حجم باالى سیم ها  نیز برطرف نموده است.

داکت هاى زمینى یکى از کاربردى ترین تولیدات این شرکت بوده 
دارند. زیادى  بسیار  کارایى  باال  بسیار  استقامت  به  توجه  با  که 

ازویژگى هاى این نوع محصوالت مى توان به موارد زیر اشاره نمود:
محافظت ازکابل ها روى زمین در برابر فشارها 

ارائه درسایزهاى مختلف به همراه پارتیشن هاى جدا کننده
قابلیت اتصال به انواع مینى ستون ها و باکس هاى کف روکار 
استفاده روى دیوار بیمارستان ها و ادارات به عنوان ضربه گیر 

عرضه در رنگهاى مختلف خاکسترى، سفید و طرح چوب 
استقامت بسیار باال به دلیل ضخامت باال مطابق با نمونه هاى اروپایى

عرضه محصوالت در2 نوع ساده و پشت چسب دار 

  

1071
1072
W1071
1091
1092
W1091
1069
1070
W1069

داکت زمینى  12×50  داراى پارتیشن داخلى
داکت زمینى  12×50  داراى پارتیشن داخلى
داکت زمینى  12×50  داراى پارتیشن داخلى
داکت زمینى 20×70   داراى پارتیشن داخلى
داکت زمینى 20×70   داراى پارتیشن داخلى
داکت زمینى 20×70   داراى پارتیشن داخلى

داکت زمینى 20×90   داراى پارتیشن داخلى 
داکت زمینى 20×90   داراى پارتیشن داخلى
داکت زمینى 20×90   داراى پارتیشن داخلى

خاکسترى
سفید

طرح چوب
خاکسترى

سفید
طرح چوب
خاکسترى

سفید
طرح چوب

20
20
20
20
20
20
20
20
20
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داکت هاى زمینى داکت هاى شیاردار

پشت چسب دارمتراژ در بسته (متر)رنگنام کاالکدکاال

داکت هاى شیاردار جدید با شیارها و مدل مطابق با استاندارد اروپا

1133
1042
1126
1081
1062
1098
1094
1055
1096
1124
1122
1068

2 متر
2 متر
2 متر
2 متر
2 متر
2 متر
2 متر
2 متر
2 متر
2 متر
2 متر
2 متر

40
32
20
32
32
20
24
32
24
24
18

داکت 2/5 ارتفاع بلند
داکت 3 

داکت 3/5 
داکت 3/5 ارتفاع بلند

داکت 4 
داکت 4

داکت 4 ارتفاع بلند 
داکت 5
داکت 6

داکت 6 ارتفاع بلند
داکت 9  

داکت 9  ارتفاع بلند

25 × 60
 30× 30
35 × 40

     35 × 60
 40× 30
 40× 40

   40× 60
 50× 30

       60 × 40
       60 × 60

 90× 40
  90× 60

(mm)  ابعاد نام کاال متراژ در هرطول شاخهکدکاال
بسته / متر

*

*



- قابلیت نصب انواع کلید، پریز و قطعات شبکه 
- استفاده در مکان هاى با کاربر محدود به دلیل داشتن       

 ظرافت وحجم بسیار مناسب 
- عرضه ترانک طرح چوب به همراه اتصاالت طرح چوب ترانکینگ یکى از بهترین گزینه ها جهت پیاده سازى شبکه هاى ساختار یافته مى باشد.

از  سگمنت  و  کاربر  راحت  نمودن  اضافه  و  جابجایى  پایین،  هزینه  زیبایى،  آسان،  و  سریع  نصب 
مهمترین ویژگى هاى این محصوالت مى باشد. 

شرکت تولیدى و صنعتى سوپیتا  اولین تولید کننده ترانکینگ و قطعات جانبى در ایران بوده و داراى بیشترین 
تنوع شامل سایزهاى 50×80 ، 50×100، 50× 105درب نرم و50×150 با سطـح کیفى  باال مى باشد  و همـواره 

به تنـوع محصـوالت خود مى افزاید، از ویژگى هاى ترانکینگ هاى سوپیتا مى توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- کیفیت و شفافیت باال به دلیل استفاده از بهترین مواد اولیه 
2- ارائه در سایزهاى مختلف جهت کاربرد هاى مختلف با توجه به حجم پروژه 

3- داراى کلیه اتصاالت مربوطه مطابق با استاندارد اروپا 
4- عرضه قطعات مختلف برق و شبکه جهت نصب برروى ترانک 

5- استحکام باالى ترانکینگ ها به دلیل متفاوت بودن ضخامت ترانکینگ نسبت به محصوالت مشابه 
6- پایه هاى مستحکم جهت نصب پارتیشن براى جدا سازى مسیر سیم ها 

7- عرضه ترانک طرح چوب به همراه اتصاالت طرح چوب
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ترانکینگ 50×80 ترانکینگ

کادر و پایه 2 ماژول

کادر و پایه 8 ماژول

قطعه اتصال بست انتهایى زانوى خارج زانوى داخل سه راهى

کادر و پایه 4 ماژول

کادر و پایه 6 ماژول

پارتیشن ترانک

زانوى تخت

1079
1049
50020
50027
50028
50031
50032
50033
50034
50037
50038

20 متر
40 متر
20 عدد
20 عدد
15 عدد
6 عدد
8 عدد
6 عدد
8 عدد
80 عدد
100 عدد

ترانک 50×80
پارتیشن 

کادرو پایه 2 ماژول 
کادرو پایه 4 ماژول
کادرو پایه 6 ماژول

سه راهى ترانک
زانوى تخت ترانک
زانوى خارج ترانک
زانوى داخل ترانک
قطعه اتصال ترانک
بست انتهایى  

با قابلیت نصب کلید، پریز، پارتیشن و000
جهت جدا سازى مسیر عبورسیم و کابل  

جهت نصب کلید، پریزو تجهیزات شبکه (45×45 ) 
جهت نصب کلید، پریزو تجهیزات شبکه (40×90 )
جهت نصب کلید، پریزو تجهیزات شبکه (45×135)

باقابلیت خارج کردن ترانک و داکت با سایزهاى مختلف
باقابلیت تغییر زاویه
باقابلیت تغییر زاویه
باقابلیت تغییر زاویه

جهت  اتصال بین دو ترانک
جهت مسدود کردن انتهاى ترانک

توضیحات نام کاال متراژ/تعدادکدکاال
دربسته



- قابلیت نصب انواع کلید، پریز و قطعات شبکه
- قابلیت نصب 3 ردیف پارتیشن جهت جداسازى مسیرکابل ها 

- حجم بسیار مناسب جهت استفاده در سازمان ها و ادارات 
- داراى کلیه اتصاالت و قطعات جانبى جهت نصب آسان و زیبا

- عرضه ترانک طرح چوب به همراه اتصاالت طرح چوب
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ترانکینگ درب نرم سوپیتا محصولى جدید از شرکت سوپیتا مى باشد 
اتصاالت داراى زیبایى خاص و  نوع  با توجه به طراحى جدید و  که 
قابلیت نصب آسان تر، نسبت به ترانک50×100 بوده و محصولى خاص 

جهت استفاده در سازمان ها و ارگان ها مى باشد .
داراى کلیه اتصاالت و قطعات جانبى جهت نصب آسان و زیبا

عرضه ترانک طرح چوب به همراه اتصاالت طرح چوب

1047
1049
50015
50020
50018
50019
50030
50011
50012
50013
50014
50016
50017

16 متر
40 متر
40 عدد
20 عدد
15 عدد
10 عدد

4 عدد
4 عدد
4 عدد
4 عدد
60 عدد
60 عدد

ترانک 50×100
پارتیشن 

کادر1 عددى
کادرو پایه 2 ماژول 
کادرو پایه 4 ماژول
کادرو پایه 6 ماژول
کادرو پایه 8 ماژول
 سه راهى ترانک

زانوى تخت  ترانک
زانوى خارج ترانک
زانوى داخل ترانک

بست انتهایى
قطعه اتصا ل ترانک

با قابلیت نصب کلید، پریز، پارتیشن و000
جهت جدا سازى مسیر عبورسیم وکابل  

جهت نصب انواع کلید، پریز معمولى بر روى ترانک
جهت نصب کلید، پریزو تجهیزات شبکه (45×45 ) 
جهت نصب کلید، پریزو تجهیزات شبکه (40×90 )
جهت نصب کلید، پریزو تجهیزات شبکه (45×135 )
جهت نصب کلید، پریزو تجهیزات شبکه (45×180 )

باقابلیت خارج کردن ترانک و داکت با سایزهاى مختلف
باقابلیت تغییر زاویه
باقابلیت تغییر زاویه
باقابلیت تغییر زاویه

جهت مسدود کردن انتهاى ترانک
جهت اتصال دو ترانک

توضیحات نام کاال متراژ/تعدادکدکاال
1130دربسته

1049
50015
50020
50018
50019
50030
90011
90012
90013
90014
90016
90017

16 متر
40 متر
40 عدد
20 عدد
15 عدد
10 عدد

ترانک50×105درب نرم
پارتیشن 

کادر1 عددى
کادرو پایه 2 ماژول 
کادرو پایه 4 ماژول
کادرو پایه 6 ماژول
کادرو پایه 8 ماژول
 سه راهى ترانک

زانوى تخت  ترانک
زانوى خارج ترانک
زانوى داخل ترانک

بست انتهایى
قطعه اتصا ل ترانک

با قابلیت نصب کلید، پریز، پارتیشن و000
جهت جدا سازى مسیر عبورسیم وکابل  

جهت نصب انواع کلید، پریز معمولى بر روى ترانک
جهت نصب کلید، پریزو تجهیزات شبکه (45×45 ) 
جهت نصب کلید، پریزو تجهیزات شبکه (45×90 )
جهت نصب کلید، پریزو تجهیزات شبکه (45×135 )
جهت نصب کلید، پریزو تجهیزات شبکه (45×180 )

با قابلیت جهت خارج کردن ترانک
باقابلیت تغییر زاویه
باقابلیت تغییر زاویه
باقابلیت تغییر زاویه

جهت مسدود کردن انتهاى ترانک
جهت اتصال دو ترانک

توضیحات نام کاال متراژ/تعدادکدکاال
دربسته

ترانکینگ 50×105 ترانکینگ 50×100

زانوى تخت

بست انتهایى

قطعه اتصال

سه راهى

زانوى خارجىزانوى داخل

*
*
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باکس کفى 

قابلیت تنظیم ارتفاع نصب پریزها 
و تغییر جهت بازشدن درب

1073
1075
1049
50020
50027
50028
50021
50022
50023
50024
50025
50026

12 متر
12 متر
40 متر
20 عدد
20 عدد
15 عدد
24 عدد
4 عدد
4 عدد
4 عدد
40 عدد
30 عدد

 ترانک50×150درب 2تکه
 ترانک50×150درب پهن 

پارتیشن
کادرو پایه 2 ماژول 
کادرو پایه 4 ماژول
کادرو پایه 6 ماژول

سه راهى ترانک
زانوى تخت ترانک
زانوى داخل ترانک
زانوى خارج ترانک
قطعه اتصا ل ترانک

بست انتهایى
 

با قابلیت نصب کلید، پریز، پارتیشن و ...
جهت استفاده در مسیرهاى اصلى کابل ها بدون نیاز به نصب کلید، پریز

جهت جدا سازى مسیر عبور سیم وکابل  
جهت نصب کلید، پریزو تجهیزات شبکه (45×45 )   

جهت نصب کلید، پریزو تجهیزات شبکه (40×90 )
جهت نصب کلید، پریزو تجهیزات شبکه (45×135)

باقابلیت خارج کردن ترانک و داکت با سایزهاى مختلف
باقابلیت تغییر زاویه
باقابلیت تغییر زاویه
باقابلیت تغییر زاویه

جهت اتصال دو ترانک
جهت مسدودکردن انتهاى ترانک

توضیحات نام کاال متراژ/تعدادکدکاال
دربسته

ترانکینگ 50×150  یکى از تخصصى ترین سایزهاى ترانکینگ  مى باشد 
که از ویژگى ها ى این محصول مى توان به موارد زیر اشاره نمود:

قابلیت نصب انواع کلید، پریز و قطعات شبکه در2 ردیف 
قابلیت استفاده از3 ردیف پارتیشن جهت جداسازى مسیرکابل ها 

استفاده درسازمان ها و ادارات بزرگ با حجم کاربر باال به دلیل پهناى 
زیاد ترانکینگ

وجود درب پهـن جهت استفاده در مسیر هاى اصلى عبورکابل ها به    
منظور پایین آوردن هزینه 

داراى کلیه اتصاالت و قطعات جانبى جهت نصب آسان و زیبا 
عرضه ترانک طرح چوب به همراه اتصاالت طرح چوب

ترانکینگ 50×150 

کد کاال : 50060
جهت نصب باکس کفى به صورت دفنى در بتون

با قابلیت  ورود لوله و کابل از جهات مختلف

زیره باکس کفى

با  فرد سوپیتا  به  و منحصر  تولیدى خاص  از محصوالت  یکى  باکس کفى 
قابلیت هاى زیاد و مطابق با استاندارد هاى اروپایى مى باشد 

سیستم توزیع از کف انرژى ، شبکه ، تلفن و .. به صورت ماژوالر و  جلوگیرى 
از آسیب دیدگى کابلها از  محاسن کاربردى این محصول مى باشد.

- داراى قابلیت نصب در کف هاى کاذب و سطوح بتنى 
- داراى بدنه مستحکم ازجنس پلى کربنات و مقاوم در برابر زنگ زدگى 

- نصب سریع و آسان 
- قابلیت نصب به ترانکینگ هاى کفى
- دررنگهاى خاکسترى و طرح چوب 

باکس کفى 18 ماژول 
کد کاال : 50054 

212×252 mm : ابعاد
تعداد دربسته : 1 عدد

در رنگ هاى خاکسترى و طرح چوب

استیل  صفحه  با  درب  داراى 
با  آن  تعویض  قابلیت  و  خشدارزیبا 

پارکت ، لمینت ، کاشى و سرامیک 



تجهیزات برق و شبکه سوپیتا در مکانیزم هاى مختلف با کیفیت بسیار باال 
جهت کاربرد هاى مختلف و مطابق با استانداردهاى اروپا عرضه مى گردد.

تطابق محصوالت با استاندارد 45×45 جهت استفاده در مکانهاى مختلف با 
زیبایى و تنوع باال ازخصوصیات این محصوالت مى باشد.

عرضه محصوالت طرح چوب

13 12

کیستون شبکه
کدکاال: 50042 

تعداد در بسته: 60 عدد 

CAT6 UTP

قاب باریک کیستون
کدکاال: 50045 

تعداد در بسته: 45 عدد 

قاب پهن کیستون دو پورت
کدکاال: 50047 

تعداد در بسته: 35 عدد 

قاب پهن کیستون تک پورت
کدکاال: 50046 

تعداد در بسته: 35 عدد 

کادر فیوز مینیاتورى 
کد کاال : 50067   

تعداد دربسته: 24 عدد

باکس روکار80×80
کدکاال: 50049 

تعداد در بسته: 120 عدد 

کیستون تلفن
کدکاال: 50044 

تعداد در بسته: 80 عدد 

پریز شبکه باریک
کدکاال: 50055 

تعداد در بسته: 45 عدد 

پریز شبکه پهن
کدکاال: 50056 

تعداد در بسته: 35 عدد 

 USB ماژول باریک
کد کاال : 50069    

تعداد دربسته :40عدد

VGA ماژول باریک
کد کاال :50070  

تعداد در بسته :40عدد

قاب کلید تک پل 45×45 
کد کاال : 50066 

تعداد دربسته : 80 
جهت نصب کلید تک پل و کولر برروى کادرو پایه 45*45 

کیستون
کدکاال: 50043 

تعداد در بسته: 40 عدد 

CAT6 FTP

Rj-11

چنگک فلزى 
کدکاال: 50052 

تعداد در بسته: 100 عدد 

فیس طرح دیپلمات80×80
کدکاال: 50050 

تعداد در بسته: 40 عدد 

پیچ و مهره رك
کدکاال: 50057 

تعداد در بسته: 100 عدد 

کادر فلزى چنگکى
کدکاال: 50051 

تعداد در بسته: 40 عدد 

بلنک باریک
کدکاال: 50029 

تعداد در بسته: 200 عدد 

کلید باریک تبدیل (تک پل)
250V 10A

T 50058 :کدکاال
تعداد در بسته: 48 عدد 

پریز برق ارت دار سفید 
250V 16A

کدکاال: 50040
تعداد در بسته: 24 عدد 

تجهیزات برق و شبکه

پریز برق ارت دارسبز
250V 16A

 G50040 :کدکاال
تعداد در بسته: 24 عدد 

پریز برق ارت دارنارنجى 
250V 16A

 O50040 :کدکاال
تعداد در بسته: 24 عدد 

پریز برق ارت دار قرمز 
250V 16A

 R50040 :کدکاال
تعداد در بسته: 24 عدد 

پریز برق ارت دار طرح چوب
250V 16A

W50040 :کدکاال
تعداد در بسته: 24 عدد 

کلید پهن 
250V 10A

کدکاال: 50059 
تعداد در بسته: 24 عدد 

کلید باریک (تک پل)
250V 10A

کدکاال: 50058 
تعداد در بسته: 48 عدد 

کلید پهن تبدیل 
250V 10A

T  50059 :کدکاال
تعداد در بسته: 24 عدد 

CAT6 UTPCAT6 UTP

MK پریز برق 45×45 مالتى طرح
250V 13A

کدکاال: 60040
تعداد در بسته: 24عدد 

شاسى زنگ پهن 
250V 10A

Z 50059 :کدکاال
تعداد در بسته: 24 عدد 

شاسى زنگ باریک (تک پل)
250V 10A

Z 50058 :کدکاال
تعداد در بسته: 48 عدد 

پریز برق ارت دار مشکى 
250V 16A

B50040 :کدکاال
تعداد در بسته: 24 عدد 

*
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شرکت سوپیتا در راستاى افزایش و تکمیل محصوالت خود در پروژه هاى شبکه 
و امنیت اقدام به تولید رك با کیفیت بسیار باال و مطابق با استاندارد هاى اروپایى 

نموده است .
نزدیک به نیم قرن تجربه درقالب سازى ، صنعت پالستیک و اکنون ترکیب آن با 
صنعت فلزى منجر به تولید محصولى متفاوت با نمونه هاى مشابه گردیده است .

رك دیوارى

پج پنل 24 پورت
کدکاال: 50048 

تعداد در بسته: 1 عدد
با قابلیت نصب انواع کیستون

داراى سینى زیبا و منحصر به فرد جهت آرایش کابل ها  

پاور ماژول 8 پورت
کد کاال : 50065 

تعداد در بسته : 1 عدد 
داراى بدنه ازجنس آلومینیوم و استفاده از پریز هاى 

برق ارتدار سوپیتا

دارى شیشه محدب سکوریت که باعث زیبایى و امنیت بیشتر گردیده است
داراى رنگ الکترواستاتیک پودرى

قابلیت تغییرجهت  بازشوندگى درب رك

بسته بندى با کیفیت بسیار باال جهت حمل و نقل اسان و مطمئن
قابلیت بازشوندگى درب هاى کنارى و همچنین باز شدن 
درب جلوى رك تا 170 درجه  که باعث دسترسى بسیار 

خوب مى شود 
قابلیت تغییر عمق ستون ها

عدم بازشدن  درب هاى کنارى تا زمان باز شدن درب جلوى 
رك و ایجاد امنیت باالتر به دلیل استفاده از لوالهاى اختصاصى

استفاده از ورق ضخامت 1,5  که باعث استحکام بسیار باال بوده و همچنین 
یکپارچه بودن کامل رك و عدم هرگونه جوش کارى و پرچ که ازقابلیت هاى 

این رك مى باشد
داراى محل ورودى از 3 قسمت در باال و پایین رك درانتهایى ترین قسمت 

بدنه که باعث ورود مستقیم  داکت به داخل رك و جلوگیرى از بیرون مانده 
کابلها مى باشد

نگهدارنده کابل
کدکاال: 50061 

تعداد در بسته: 1 عدد 
با  ازورق  استفاده  دلیل  به  باال  استحکام  داراى 
 ، الکترواستاتیک  رنگ  همراه  به  باال  ضخامت 
درب پالستیکى زیبا جهت آرایش رك و کابل ها 

70011
70012
70013
70014
70015

70030
70031

350X600X400  mm 
350X600X580  mm 
500X600X400  mm 
500X600X580  mm 
600X600X580  mm 

پنل 1 یونیت  ورق 1.5 + رنگ الکترواستاتیک
پنل 2 یونیت  ورق 1.5 + رنگ الکترواستاتیک

تجهیزات جانبى  

6
6
9
9
12

یونیت عمق 40 
یونیت عمق 60

یونیت عمق 40 
یونیت عمق 60
یونیت عمق 60

مدل رك ابعاد ( عمق X عرض X ارتفاع )  کد کاال



رابط آبرو
کدکاال: 60014 

تعداد در بسته: 10 عدد 

بست دیوارى آبرو
کدکاال: 60013 

تعداد در بسته: 30 عدد 

زانویى آبرو
کدکاال: 60012 

تعداد در بسته: 12 عدد 

زانویى لوله آبرو
کدکاال: 60024 

تعداد در بسته: 60 عدد

بست دیوارى لوله چهارگوش
کدکاال: 60023 

تعداد در بسته: 70 عدد 

بست انتهایى آبرو
کدکاال: 60015 

تعداد در بسته: 14 عدد 

رابط لوله چهارگوش
کدکاال: 60022 

تعداد در بسته: 18 عدد 

شرکت سوپیتا اولین تولید کننده آبرو از جنس پى وى سى به 
همراه کلیه اتصاالت در کشور مى باشد.

از ویژگى هاى این محصوالت مى توان به موارد زیر اشاره کرد:
زیبایى و طراحى خاص

عدم پوسیدگى در برابر رطوبت و باران
لوله خروجى آب چهار گوش با طراحى زیبا و متفاوت

داراى اتصاالت و قطعات کامل، زیبا و باکیفیت باال
نصب سریع و آسان

خروجى آبرو
کدکاال: 60011 

تعداد در بسته: 8 عدد 

 آبرو (ناودان)داکت دکوراتیو

لوله چهارگوش خروجى آبرو
کدکاال: 1102 

طول شاخه: 3 متر 

زانویى لوله چهارگوش آبرو
کدکاال: 60021 

تعداد در بسته: 50 عدد

داکت قرنیزى 
داکت قرنیزى کاالیى خاص و پرکاربرد در منازل و ادارات مى باشد که عالوه 

بر محافظت از سطح دیوار قابلیت عبور سیم و کابل را از داخل خود دارد .
از مزایاى این محصول قابلیت شستشو ضد اشتعال بودن مى باشد و عرضه آن 

در رنگ هاى مختلف به همراه اتصاالت مورد نیاز مى باشد .

داکت  کمانى 
، زیبا و منحصر به فرد شرکت  از محصوالت خاص  داکت 4 کمانى یکى 
عالى جهت  اى  زوایا گزینه  اتصاالت  بودن  دارا  به  توجه  با  و  بوده  سوپیتا 

استفاده در پروژه هاى شبکه و دوربین مى باشد.
عرضه این محصول به صورت ساده و پشت چسبدار و همچنین طرح چوب 

از دیگر قابلیت هاى این محصول مى باشد .

آبرو(ناودان)
ابعاد:        110×110

کدکاال: 1100 
طول شاخه: 3 متر

mm

*

17 16

80 mm

1132
80013
80014
80015
80016
80017

با قابلیت عبور سیم و کابل به همراه لبه نرم 
جهت اتصال دو قرنیز در کنج خارجى
جهت اتصال دو قرنیز در کنج داخلى

جهت مسدود کردن  قرنیز در سمت چپ
جهت مسدود کردن  قرنیز در سمت راست

جهت اتصال بین دو عدد قرنیز 80

داکت قرنیزى 80
زانوى خارج
زانوى داخل

بست انتهایى چپ
بست انتهایى راست

قطعه اتصال 

نام کاال  توضیحات کد کاال

1003
1038
1044
1045
1039

80 متر
40
40
40
30

داکت 4 کمانى 
زانوى تخت
زانوى خارج
زانوى داخل
سه راهى 

نام کاال  متراژ/ تعداد دربسته کد کاال  
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خصوصیات و ویژگى ها

 محصوالت طــرح چوب

کیفیت باال و زیباى بسته بندى
توجه: کاالهایى که با عالمت * نشانه گذارى شده اند در مرحله قالبسازى بوده و به زودى عرضه خواهند گشت.

شرکت تولیدى و صنعتى سوپیتا
اولیـن

تولید کننده داکت 2، 2,5 درایران
تولید کننده داکت با درب قفل شو در ایران

تولید کننده ترانکینگ هاى پى وى سى به همراه کلیه متعلقات در ایران
تولید کننده آبرو و ناودان پى وى سى با کلیه متعلقات در ایران
تولید کننده ترانکینگ ، اتصاالت و قطعات طرح چوب در ایران

کیفیــت برتر ، طراحى و تنــوع زیاد حاصل نزدیک بــه نیم قرن تجربه 
درخشــان در قالبســازى ، ســاخت ماشــین آالت و تولیــد محصول

حک برند سوپیتا بر روى محصوالت بدلیل اختصاصى بودن قالب ها 

پریزهاى برق ارت دار سوپیتا
با قابلیت گرفتن خروجى از ســمت مقابل

با  سوپیتا  چسبدار  پشت  هاى  داکت 
استفاده از بهترین چسب هاى اروپایى
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