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 درباره ما:

 نوع ندینچ سازنده صنعتی های طرح شده ثبت های گواهی و ماتیکا شده ثبت برند با ماتیکا تولیدی

 های تقابلی دارای شهروندان به رایگان خدمات ارائه بر عالوه که باشد می تکنولوژیک و جدید دستگاه

 بانک ا،ه رستوران همانند شلوغ مکانهای در دادن قرار و نصب قابلیت و داشته رسانی اطالع تبلیغاتی،

 ساخت افتخار با دستگاهها این دارد را...  و ترمینالها فروشگاهها، خرید، مراکز ها، هتل ایستگاهها، ها،

 بانیپشتی خدمات و گارانتی دارای آن های نمونه همه و بوده معنوی مالکیت دارای و ماتیکا برند داخلی

 .باشند می

 
www.Matikaa.ir 
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Iranian Charging Stations - Matika Production 

 تولیدی ماتیکا - استندهای شارژ ایرانی

 

  ارائه رب عالوهبرخی از آنها  که باشد می شارژر عمومی دستگاه نوع چندین سازنده ماتیکا تولیدی

 و صبن قابلیت و داشته رسانی اطالع تبلیغاتی، های قابلیت دارای شهروندان به رایگان خدمات

 خرید، مراکز ها، هتل ایستگاهها، ها، بانک ها، رستوران همانند شلوغ مکانهای در دادن قرار

 دارای و ماتیکا برند داخلی ساخت افتخار با دستگاهها این دارد را...  و ترمینالها فروشگاهها،

 باشند می پشتیبانی خدمات و گارانتی دارای آن های نمونه همه و بوده معنوی مالکیت
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 TWIIP-L مدل: 

 استند شارژ ایستاده

 هزار تومان 066میلیون و  3 قیمت:

 ماه گارانتی می باشد 21شارژر اصلی دستگاه دارای 

پایه دار با ظاهری زیبا و کیفیت  TWIIP-L استند شارژر موبایل مدل

گوشی موبایل و تبلت از انواع  ۸مناسب دارای قابلیت شارژ فست همزمان 

مختلف و یک شارژر وایرلس روکار می باشد که باتوجه به ابعاد آن 

سانتی متر امکان قرار گیری و نصب روی زمین در هر نقطه  ۲1×2۳1×11

ای را دارد و امکان نصب لوگو برند روی دستگاه وجود دارد و همچنین 

به صورت الیت باکس در روی پایه ها می  1۸×09 دارای فضای تبلیغاتی

باشد، موبایلها در دوحالت عمودی و افقی امکان قرارگیری روی دستگاه 

همچنین را دارند. دستگاه دارای محافظ ولتاژ و پریزهای برق می باشد، 

کیلوگرم برخوردار است و  19دستگاه دارای اسکلت فلزی و وزنی حدود 

 .می باشد یه ها برخورداراز ثبات بسیار زیادی بر روی پا
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 TWIIP-L مدل: 
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 استند شارژ ایستاده

 هزار تومان 066میلیون و  3 قیمت:

 ماه گارانتی می باشد 21شارژر اصلی دستگاه دارای 

پایه دار با ظاهری زیبا و کیفیت  TWIIP-LW استند شارژر موبایل مدل

گوشی موبایل و تبلت از انواع  ۸مناسب دارای قابلیت شارژ فست همزمان 

مختلف و یک شارژر وایرلس روکار می باشد که باتوجه به ابعاد آن 

سانتی متر امکان قرار گیری و نصب روی زمین در هر نقطه  ۲1×2۳1×11

ستگاه وجود دارد و همچنین ای را دارد و امکان نصب لوگو برند روی د

به صورت الیت باکس در روی پایه ها می  1۸×09 دارای فضای تبلیغاتی

باشد، موبایلها در دوحالت عمودی و افقی امکان قرارگیری روی دستگاه 

همچنین را دارند. دستگاه دارای محافظ ولتاژ و پریزهای برق می باشد، 

کیلوگرم برخوردار است و  19دستگاه دارای اسکلت فلزی و وزنی حدود 

 .می باشد از ثبات بسیار زیادی بر روی پایه ها برخوردار

 

 TWIIP-LW مدل: 
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 TWIIP-LW مدل: 
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 استند شارژ ایستاده

 هزار تومان 546میلیون و  3 قیمت:

 ماه گارانتی می باشد 21دارای شارژر اصلی دستگاه 

 TWIIP مدل: 

 کیفیت و زیبا ظاهری با دار پایه TWIIP مدل موبایل شارژر ایستگاه

 انواع از تبلت و موبایل گوشی ۸ همزمان فست شارژ قابلیت دارای مناسب

 آن ابعاد به باتوجه که باشد می روکار وایرلس شارژر یک و مختلف

 هنقط هر در زمین روی نصب و گیری قرار امکان متر سانتی ۲1×2۳1×11

 همچنین و دارد وجود دستگاه روی برند لوگو نصب امکان و دارد را ای

 باشد، می ها پایه روی درسانتی متر  ۸9×1۸ تبلیغاتی فضای دارای

. ددارن را دستگاه روی قرارگیری امکان افقی و عمودی دوحالت در موبایلها

 یم دستگاه پشت در اضافی برق پریزهای و ولتاژ محافظ دارای دستگاه

 برخوردار کیلوگرم 19 حدود وزنی و فلزی اسکلت دارای دستگاه باشد،

 اب آن تفاوت. است برخوردار ها پایه روی بر زیادی بسیار ثبات از و است

و همچنین نداشتن  آن کار روی وایرلس شارژر و مشکی رنگ دیگر مدلهای

 .باشد میالیت باکس در پایه 
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 TWIIP مدل: 
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 استند شارژ ایستاده

 هزار تومان 546میلیون و  3 قیمت:

 ماه گارانتی می باشد 21شارژر اصلی دستگاه دارای 

 TWIIP-W مدل: 

 کیفیت و زیبا ظاهری با دار پایه TWIIP-W مدل موبایل شارژر ایستگاه

 انواع از تبلت و موبایل گوشی ۸ همزمان فست شارژ قابلیت دارای مناسب

 آن ابعاد به باتوجه که باشد می روکار وایرلس شارژر یک و مختلف

 هنقط هر در زمین روی نصب و گیری قرار امکان متر سانتی ۲1×2۳1×11

 همچنین و دارد وجود دستگاه روی برند لوگو نصب امکان و دارد را ای

 باشد، می ها پایه روی درسانتی متر  ۸9×1۸  تبلیغاتی فضای دارای

. ددارن را دستگاه روی قرارگیری امکان افقی و عمودی دوحالت در موبایلها

 یم دستگاه پشت در اضافی برق پریزهای و ولتاژ محافظ دارای دستگاه

 برخوردار کیلوگرم 19 حدود وزنی و فلزی اسکلت دارای دستگاه باشد،

 اب آن تفاوت. است برخوردار ها پایه روی بر زیادی بسیار ثبات از و است

و همچنین نداشتن  آن کار روی وایرلس شارژر و مشکی رنگ دیگر مدلهای

 .باشد میالیت باکس در پایه 
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 TWIIP-W مدل: 
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 استند شارژ دیواری

 هزار تومان 066میلیون و  2 قیمت:

 ماه گارانتی می باشد 21شارژر اصلی دستگاه دارای 

 TWII مدل: 

 دارای مناسب کیفیت و زیبا ظاهری با TWII مدل دیواری شارژر ایستگاه

 یک و مختلف انواع از تبلت و موبایل گوشی ۸ همزمان فست شارژ قابلیت

 سانتی ۲1×۳1×11 آن ابعاد به باتوجه که باشد می روکار وایرلس شارژر

 نصب امکان همچنین دارد را ای نقطه هر در دیوار برروی نصب امکان متر

 داشتن ها TW سایر با آن عمده تفاوت. دارد وجود آن در نیز برند لوگو

 .باشد می آن کار روی وایرلس شارژر و مشکی رنگ
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 TWII مدل: 
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 استند شارژ دیواری

 هزار تومان 066میلیون و  2 قیمت:

 ماه گارانتی می باشد 21شارژر اصلی دستگاه دارای 

 TWII-W مدل: 

 مناسب کیفیت و زیبا ظاهری با TWII-W مدل دیواری شارژر ایستگاه

 مختلف انواع از تبلت و موبایل گوشی ۸ همزمان فست شارژ قابلیت دارای

 ۲1×۳1×11 آن ابعاد به باتوجه که باشد می روکار وایرلس شارژر یک و

 همچنین دارد را ای نقطه هر در دیوار برروی نصب امکان متر سانتی

 TW سایر با آن عمده تفاوت. دارد وجود آن در نیز برند لوگو نصب امکان

 .باشد می آن کار روی وایرلس شارژر و سفید رنگ داشتن ها
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 TWII-W مدل: 
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 یباکس ایستاده استند شارژر

 هزار تومان 446میلیون و  7 قیمت:

 ماه گارانتی می باشد 21دارای شارژر اصلی دستگاه 

 BO مدل: 

 تربیش رفاه برای که است دستگاهی باکسی BO مدل موبایل شارژ ایستگاه

 عمومی مکانهای در شهروندان که هنگامی و است شده ساخته شهروندان

 اهدستگ این از توانند می گردند می مواجه تبلت و موبایل شارژ اتمام با

 جهت دار قفل و باکسی فضای 0 دارای شارژ ایستگاه این نمایند استفاده

 وایرلس شارژر و شارژرها فست انواع دارای و باشد می موبایل گرفتن قرار

 اطالع و تبلیغات جهت تواند می نیز آن باالی باکس الیت فضای باشد می

 بوده کیلوگرم ۰9 به نزدیک دستگاه وزن گیرد، قرار استفاده مورد رسانی

 دارد وجود نیز آن کردن ثابت امکان و
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 BO مدل: 
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 ایستاده موبایلیاستند شارژر 

 هزار تومان 946میلیون و  0 قیمت:

 ماه گارانتی می باشد 21شارژر اصلی دستگاه دارای 

 MO مدل: 

 که است دستگاهی داخلی، موبایلی مدل MO مدل موبایل شارژ ایستگاه

 رد شهروندان که هنگامی و است شده ساخته شهروندان بیشتر رفاه برای

 رستوران ها، هتل فرودگاهها، سازمانها، ادارات، مسقف عمومی مکانهای

 وانندت می گردند می مواجه تبلت و موبایل شارژ اتمام با..  و ایستگاهها ها،

 19 الی 2۰ دارای شارژ ایستگاه این نمایند، استفاده دستگاه این از

 لاپ تایپسی،)تایی سه فست های سیم ، USB خروجی صورت به)خروجی

 رارق جهت( توکار باسیم تایی سه سوکتهای و وایرلس شارژر ،(اندروید. 

 الیت فضای باشند می شارژ فست نوع از همگی و باشد می موبایل گرفتن

 و رسانی اطالع تبلیغات، جهت تواند می آن پایین فضای و باال باکس

 نهات دستگاه این که است توجه قابل گیرد قرار استفاده مورد برندینگ

 .دارد را مسقف فضای در قرارگیری قابلیت



    Page: 19            www.matikaa.ir  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 MO مدل: 



    Page: 20            www.matikaa.ir  
 

  

 استند شارژر دیواری موبایلی

 هزار تومان 246میلیون و  0 قیمت:

 ماه گارانتی می باشد 21شارژر اصلی دستگاه دارای 

 MOI مدل: 

 که است دستگاهی داخلی، موبایلی مدل MOI مدل موبایل شارژ ایستگاه

 رد شهروندان که هنگامی و است شده ساخته شهروندان بیشتر رفاه برای

 رستوران ها، هتل فرودگاهها، سازمانها، ادارات، مسقف عمومی مکانهای

 وانندت می گردند می مواجه تبلت و موبایل شارژ اتمام با..  و ایستگاهها ها،

 به)خروجی 19 دارای شارژ ایستگاه این نمایند، استفاده دستگاه این از

 ،(اندروید.  اپل تایپسی،)تایی سه فست های سیم ، USB خروجی صورت

 وبایلم گرفتن قرار جهت( توکار باسیم تایی سه سوکتهای و وایرلس شارژر

  االیب باکس الیت فضای باشند می شارژ فست نوع از همگی و باشد می

 رارق استفاده مورد برندینگ و رسانی اطالع تبلیغات، جهت تواند می آن

 ضایف در قرارگیری قابلیت تنها دستگاه این که است توجه قابل گیرد

 بیمناس کاربردهای رسانی اطالع و اعالنات تابلو عنوان به و دارد را مسقف

 .داشت خواهد
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 MOI مدل: 
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 استند شارژر ایستاده

 هزار تومان 446میلیون و  0 قیمت:

 ماه گارانتی می باشد 21شارژر اصلی دستگاه دارای 

 MOIP مدل: 

 بیشتر رفاه برای که است دستگاهیMOIP  مدل موبایل شارژ ایستگاه

 عمومی مکانهای در شهروندان که هنگامی و است شده ساخته شهروندان

..  و ایستگاهها ها، رستوران ها، هتل فرودگاهها، سازمانها، ادارات، مسقف

 اهدستگ این از توانند می گردند می مواجه تبلت و موبایل شارژ اتمام با

 خروجی صورت به)خروجی 19 دارای شارژ ایستگاه این نمایند، استفاده

USB ، سوایرل شارژر ،(اندروید.  اپل تایپسی،)تایی سه فست های سیم 

 گیهم و باشد می موبایل شارژ جهت( توکار باسیم تایی سه سوکتهای و

 جهت تواند می آن باکس الیت فضای باشند می شارژ فست نوع از

 است وجهت قابل گیرد قرار استفاده مورد برندینگ و رسانی اطالع تبلیغات،

 .دارد را مسقف فضای در قرارگیری قابلیت تنها دستگاه این که
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 MOIP مدل: 
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 رومیزی و دیواریاستند شارژر 

 هزار تومان 046میلیون و  2 قیمت:

 ماه گارانتی می باشد 21شارژر اصلی دستگاه دارای 

 HOW مدل: 

 ظاهری با چوبی هتلی مدل به معروف HOW مدل دیواری شارژر ایستگاه

 موبایل گوشی 6 همزمان فست شارژ قابلیت دارای مناسب کیفیت و زیبا

 بعادا به باتوجه که باشد می وایرلس شارژر یک و مختلف انواع از تبلت و

 نصب امکان همچنین و بوده رومیزی صورت به متر سانتی ۳1×۳9×۸ آن

 دارد نیز را دیوار برروی
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 HOW مدل: 
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 استند شارژر رومیزی و دیواری

 هزار تومان 846میلیون و  1 قیمت:

 ماه گارانتی می باشد 21شارژر اصلی دستگاه دارای 

 HOP1 مدل: 

 زیبا ظاهری با هتلی مدل به معروف HOP1 مدل دیواری شارژر ایستگاه

 و موبایل گوشی 6 همزمان فست شارژ قابلیت دارای مناسب کیفیت و

 آن عاداب به باتوجه که باشد می وایرلس شارژر یک و مختلف انواع از تبلت

 نصب امکان همچنین و بوده رومیزی صورت به متر سانتی ۳1×۳9×۸

 .دارد نیز را دیوار برروی
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 HOP1 مدل: 
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 استند شارژر رومیزی و دیواری

 هزار تومان 746میلیون و  1 قیمت:

 ماه گارانتی می باشد 21شارژر اصلی دستگاه دارای 

 HOP2 مدل: 

 زیبا ظاهری با هتلی مدل به معروف HOP2 مدل دیواری شارژر ایستگاه

 و موبایل گوشی 6 همزمان فست شارژ قابلیت دارای مناسب کیفیت و

 آن عاداب به باتوجه که باشد می وایرلس شارژر یک و مختلف انواع از تبلت

 نصب امکان همچنین و بوده رومیزی صورت به متر سانتی ۲9×11×۸

 .دارد نیز را دیوار برروی



    Page: 29            www.matikaa.ir  
 

  

 HOP2 مدل: 
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External Charging Stands - Made in China 

 چین تولید –خارجی استندهای شارژ 

 

نماینده انحصاری شرکت دی جی عالوه بر تولید انواع ایستگاههای شارژ تولیدی ماتیکا 

دارای گارانتی و خدمات پس این شرکت لیه محصوالت ک و ایران می باشدکشور چین در 

   از فروش می باشند
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  استند شارژر رومیزی

 هزار تومان 166میلیون و  5 قیمت:

 ماه گارانتی می باشد 21دستگاه دارای 

 UB-1 مدل: 

 ظاهری با باشد می چین کشور ساخت UB مدل موبایل شارژر ایستگاه

 موبایل گوشی ۸ همزمان فست شارژ قابلیت دارای مناسب کیفیت و زیبا

 اتوجهب که باشد می روکار وایرلس شارژر یک و مختلف انواع از...  و تبلت و

 اسکلت دارای دستگاه باشد می ۳19x 214 x 102 mm آن ابعاد به

 زیادی بسیار ثبات از و است برخوردار کیلوگرم 1 حدود وزنی و مقاوم

 .است برخوردار

 )خارجی( 



    Page: 32            www.matikaa.ir  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



    Page: 33            www.matikaa.ir  
 

  

 استند شارژر باکسی 

 هزار تومان 466میلیون و  18 قیمت:

 ماه گارانتی می باشد 21دستگاه دارای 

 BOL-1 مدل: 

 با باشد می چین کشور ساخت BOL-1 مدل موبایل شارژر ایستگاه

 گوشی ۸ همزمان فست شارژ قابلیت دارای مناسب کیفیت و زیبا ظاهری

 آن ابعاد به باتوجه که باشد می مختلف انواع از تبلت و موبایل

 را ای نقطه هر در زمین روی گیری قرار امکان متر سانتی 6۳*290*۳۳

 کلید ۸ دارای و دارد وجود دستگاه روی برند لوگو نصب امکان و دارد

 یفلز اسکلت دارای دستگاه باشد می خود باکس ۸ برای رمزی و دیجیتال

 داربرخور زیادی بسیار ثبات از و است برخوردار کیلوگرم ۳۰ حدود وزنی و

 .است

 )خارجی( 
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 استند شارژر باکسی 

 میلیون تومان 22 قیمت:

 ماه گارانتی می باشد 21دستگاه دارای 

 BOL-2 مدل: 

 ظاهری با باشد می چین کشور ساخت BOL-2 مدل موبایل شارژر ایستگاه

 و موبایل گوشی ۸ همزمان فست شارژ قابلیت دارای مناسب کیفیت و زیبا

 سانتی 29۲*1۸*۰1 آن ابعاد به باتوجه که باشد می مختلف انواع از تبلت

 ولوگ نصب امکان و دارد را ای نقطه هر در زمین روی گیری قرار امکان متر

 باکس ۸ برای رمزی و دیجیتال کلید دارای و دارد وجود دستگاه روی برند

 کیلوگرم 1۰ حدود وزنی و فلزی اسکلت دارای دستگاه باشد می خود

 .است برخوردار زیادی بسیار ثبات از و است برخوردار

 )خارجی( 



    Page: 36            www.matikaa.ir  
 

  



    Page: 37            www.matikaa.ir  
 

  

 استند شارژر باکسی 

 میلیون تومان 34 قیمت:

 ماه گارانتی می باشد 21دستگاه دارای 

 BOL-3 مدل: 

 ظاهری با باشد می چین کشور ساخت BOL-3 مدل موبایل شارژر ایستگاه

 و موبایل گوشی ۸ همزمان فست شارژ قابلیت دارای مناسب کیفیت و زیبا

 سانتی 21۲*1۸*۰1 آن ابعاد به باتوجه که باشد می مختلف انواع از تبلت

 ولوگ نصب امکان و دارد را ای نقطه هر در زمین روی گیری قرار امکان متر

 باکس ۸ برای رمزی و دیجیتال کلید دارای و دارد وجود دستگاه روی برند

 یغاتتبل پخش جهت صنعتی مانیتور دارای دستگاه همچنین باشد می خود

 برخوردار کیلوگرم ۳6 حدود وزنی و فلزی اسکلت دارای دستگاه و باشد می

 .است برخوردار زیادی بسیار ثبات از و است

 )خارجی( 
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 استند شارژر باکسی 

 میلیون تومان 18 قیمت:

 گارانتی می باشد ماه 21دستگاه دارای 

 BOL-5 مدل: 

 ظاهری با باشد می چین کشور ساخت BOL-5 مدل موبایل شارژر ایستگاه

 و موبایل گوشی ۸ همزمان فست شارژ قابلیت دارای مناسب کیفیت و زیبا

 6۰2*2626۳*۲19 آن ابعاد به باتوجه که باشد می مختلف انواع از تبلت

 امکان و دارد را ای نقطه هر در زمین روی گیری قرار امکان متر میلی

 رمزی و دیجیتال کلید دارای و دارد وجود دستگاه روی برند لوگو نصب

 2۱ حدود وزنی و فلزی اسکلت دارای دستگاه باشد می خود باکس ۸ برای

 .است برخوردار زیادی بسیار ثبات از و است برخوردار کیلوگرم

 )خارجی( 
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 استند شارژر ایستاده 

 میلیون تومان 10 قیمت:

 ماه گارانتی می باشد 21دارای دستگاه 

 CT-1 مدل: 

 با دار پایه باشد می چین کشور ساخت CT-1 مدل موبایل شارژر ایستگاه

 گوشی ۸ همزمان فست شارژ قابلیت دارای مناسب کیفیت و زیبا ظاهری

 هک باشد می روکار وایرلس شارژر یک و مختلف انواع از تبلت و موبایل

 روی نصب و گیری قرار امکان متر سانتی ۲1×2۳1×11 آن ابعاد به باتوجه

 وجود دستگاه روی برند لوگو نصب امکان و دارد را ای نقطه هر در زمین

 می ها پایه روی در CM 1۸×۸9تبلیغاتی فضای دارای همچنین و دارد

 ار دستگاه روی قرارگیری امکان افقی و عمودی دوحالت در موبایلها باشد،

 گاهدست پشت در اضافی برق پریزهای و ولتاژ محافظ دارای دستگاه. دارند

 برخوردار کیلوگرم 1۰ حدود وزنی و فلزی اسکلت دارای دستگاه باشد، می

 .است برخوردار ها پایه روی بر زیادی بسیار ثبات از و است

 )خارجی( 
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 استند شارژر باکسی 

 میلیون تومان 35 قیمت:

 گارانتی می باشد ماه 21دستگاه دارای 

 BOL-6 مدل: 

 ظاهری با باشد می چین کشور ساخت BOL-6 مدل موبایل شارژر ایستگاه

 موبایل گوشی 26 همزمان فست شارژ قابلیت دارای مناسب کیفیت و زیبا

 61۲*۲99*1۱9 آن ابعاد به باتوجه که باشد می مختلف انواع از تبلت و

 امکان و دارد را ای نقطه هر در زمین روی گیری قرار امکان متر میلی

 رمزی و دیجیتال کلید دارای و دارد وجود دستگاه روی برند لوگو نصب

 حدود وزنی و فلزی اسکلت دارای دستگاه باشد می خود باکس 26 برای

 .است برخوردار زیادی بسیار ثبات از و است برخوردار کیلوگرم 16

 )خارجی( 
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https://www.youtube.com 

https://www.aparat.com/matika 


