
Energy  in 
Underfloor 
Heating

Saving

40% 
20 الی 40 درصد صرفه جویی در مصرف سوخت 

با سیستم گرمایش کفی سوپرپکس 520  m
520 متر  رول های یک تکه سایز 25 مصرف شده درسیستم گرمایش 

کف معکوس سالن پاتیناژ پروژه پدیده شاندیز مشهد

کلیه محصوالت 
سوپرپکس دارای 10 

سال ضمانت بیمه ایران 
می باشند.

لوله های سایز20 10
گرمایش کفی سوپرپکس

در متر طول گرما می دهد

30w

25years
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25 سال تجربه 
بنیانگذاران
شرکت سوپرپکس
در زمینه تاسیسات

Pex-A انتخاب نخست آمریکا و 
اروپا برای سیستم گرمایش کفی 

و ذوب  یخ

شریک تجاری
شرکت سوپرپکس صرفه جویی 20 الی 40 درصدی در مصرف سوخت 

توزیع یکنواخت حرارت در کلیه سطوح آپارتمان 
افزایش سطح مفید آپارتمان با حذف رادیاتور 

کمک به کاهش گرد و غبار در منزل 
تمیزی اثاثیه و پرده ها و دیوارها 
آزادی عمل دکوراسیون داخلی 

سهولت در بهره برداری

مزایای سیستم گرمایش کفی سوپر پکس

A

مصرف انرژی
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به روایـت اعــداد



1386

63
mm

90%

PPSU

Certified
BHRC سوپرپکس تنها تولید کننده لـوله های پکس تا سایز 63 میلی متر در ایران

میانگین درصد کراسلینگ
لوله های سوپرپکس
 90 درصد می باشد

گواهینامه فنیاقتصادی
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ppsu  )پلی فنیل سولفون( دارای مقاومت باال در برابر ضربه و مواد 

شیمیایی، آب داغ و بخار و تجهیزاتی که نیاز به استریل شدن دائم 
پزشکی،  مواد غذایی،  با  و همچنین سازگار  بوده  دارند  بخار  توسط 
دارویی و خوراکی می باشد و تا دمای 170درجه سانتیگراد  نیز قابل 

استفاده است.

170o

سیســتم لوله کشی سوپر پکس بر اساس اســتانداردهای معتبر 
جهانی تولید می شود.

لوله های Pex  این شــرکت در کالسهای متفاوت کاری تولید 
 شــده و جهت کار در شــرایط متفاوت طراحی گردیــده اند. این

لوله ها قابلیت اســتفاده با اکثر اتصــاالت موجود در بازار از جمله 
کوپلی، کلمپی و پرسی را دارا می باشند.

پلیمر پلی فنیل سولفون PPSU کامال برای مصارف بهداشتی مناسب  بوده و دارای تاییدیه از مراکز روبرو می باشد.

شرکت پارسیان پکس در سال 
1386 با هدف تولید و ترویج 
استفاده از محصوالت نوین 

تاسیساتی شکل گرفت.

34,000 m  
34000 متر لوله سوپرپکس برای سیستم ذوب برف زمین چمن فوتبال نیاز است.

نظام تولید در سوپرپکس بر اساس ایزو 
9001  استوار می باشد.

  50,000m
50000 متر لوله مصرفی در پروژه مسکونی تجاری شهرداری ارومیه

گرمایش کفی تخصص ماست

100years

 Pex-A لوله های
دارای 100 سال عمر مفید 

می باشد.

1972
سال شروع تولید لوله های 

پکس در جهان

9001

www.                                 .com
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ترموستات  قابل برنامه ریزی

The first
Pex-A pipe  producer 
in Iran

Programable 
Thermostat

CertifiedISIRI

سوپرپکس
اولین تولید کننده

لوله  Pex-A در ایران

نشان استاندارد ایران

• قابلیت کنترل سیستم گرمایش کفی 
• دارای سنسورکف
• ساده و اقتصادی 

1st

4

درجه حرارت مناسب آب
در لوله های سیستم سرمایش سقفی

قدمت استفاده 
از لوله های 
پکس در 

جهان از 4 دهه 
گذشته است.

35000  متر لوله مصرفی در پروژه باران مشهد

محسن فراغه
اولین مجری خبره تاسیسات

تکنولوژی برتر  Pex-A  در لوله های سوپرپکس

پشــتیبانی فنی مناســب و کیفیت 
بــاالی محصــول، وجه تمایز شــرکت 

سوپرپکس می باشد.

لوله های Pex-A سوپرپکس تا درجه حرارت  
95 درجه سانتیگراد را تحمل می کنند.

لوله های سوپرپکس پالس 
با الیه محافظ اکسیژن؛

دارای  3 الیه 
 Pex-a 1.لوله

2.چسب مخصوص
3.الیه محافظ ورود اکسیژن

اولین تولید کننده
PPSU اتصاالت

در ایران

35,000m

95o

13205

28   ISIRI 13205    استاندارد
بیانگر کیفیت لوله های  سوپرپکس 

می باشد.

اتصاالت برنجی
CW617N

کلیه اتصاالت برنجی سوپرپکس با استفاده از برنج آلیاژی مخصوص 
ضد خوردگی )CW617N( تولید می شود.

ترموستات هوشمند ســوپرپکس قابلیت 
پذیرفتن 28 برنامه  در طول هفته  را  دارد.

لوله های سوپرپکس براساس 
ISO 15875 استاندارد

تولید می شود.

15875

حداقل شعاع خم لوله های سوپرپکس 
10 برابر قطر لوله می باشد

10R

100%

Pex-A

لوله های سوپرپکس 100 درصد
در مقابل یخ زدگی مقاوم هستند

14o-16o



خط مشی
Mission

• بر آوردن نیازهای تاسیســاتی ســاختمان ســازان، مهندســین 
 و مجریان تاسیســاتی با تولید سیســتمی با کیفیــت، اقتصادی و

با  اجرای ساده با  استفاده از پلیمرهای مهندسی شده پیشرفته
• کسب رضایت مندی حداکثری مشــتریان و ایجاد ارتباط و اعتماد 

بلند مدت مابین شرکت   و نمایندگان فروش
• بهره مندی از پرســنلی توانمند، راضی و آموزش دیده جهت نیل به 

اهداف بلند مدت شرکت

• Ultimate customer satisfaction and trusted long 
lasting relationship between the company and 
clients
• Satisfying the needs of constructors, engineers, 
and plumbers by producing easy to use, 
affordable  and high quality products utilizing 
advanced engineered polymers
• Satisfied and empowered employees with 
proper trainings

چشـم انداز
Vision

 ارتقاء به ســطح معتبر ترین و قابــل اعتماد ترین 
سیستم لوله کشی در ایران

Becoming the most trusted and user 
friendly plumbing system in Iran.

درجه حرارت مطلوب کف اتاق
 در سیستم گرمایش کفی

نحوه اجرا
        نحوه اتصال در این سیستم بسیار ساده و در ضمن بسیار مقاوم می باشد. در این روش ابتدا حلقه ای مخصوص در انتهای لوله قرار داده شده و سپس با استفاده 
از دستگاه اکسپندر لوله و حلقه به همراه هم گشاد می شوند. تنها چند دقیقه پس از قرار دادن اتصال در انتهای اکسپند شده، حافظه شکلی لوله و حلقه باعث جمع 
شدن آنها گردیده و اتصال کامل می شود. تنها در ظرف چند ثانیه اتصال انجام می گیرد. بسیاری از مجریان به دلیل سادگی و کارآیی این روش اتصال به آن لقب 

3-2-1 داده اند.

روش سهل و سریع
Quick & Easy1

1

2

2

3

3

0 Rls .بابت طراحی سیستم گرمایش کفی سوپرپکس
هیچ گونه هزینه ای دریافت نمی شود

 و 100 درصد رایگان است.

29o
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