
Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum 

Samek Industrial   Co.   is   one   of   the   leading manufacturers   of   polyethylene   pipes   and   
fittings;   mainly   for   irrigation,   telecom,   drinking water,   firefighting   networks and gas 

Samek Industrial Company 

Samek Industrial Company
Product catalogue

 

          Social Media
SamekIndustrialCompany

Home/ Hail industrial Authority Al qassem Road Modon
ADRESS
EMAIL/ Info@Samek.sa
Mobile:
Northern Region :         + 966,0509433338 
Southern Region :         + 966,0509433338
Western  Region :          + 966 ,0565556228
Central Region :             + 966,0562030004
East And outside KSA : + 966,0566888480

Contact us
 العنوان/هيئة المدن الصناعية بحائل طريق القصيم . مدن

 المنطقة الشمالية
المنطقة الجنوبية

المنطقة الغربية
المنطقة الوسطى

المنطقة الشرقية وخارج المملكة



HDPE . Telecommunication  Pipes
Conduits,  and  Fittings

HDPE  أنابيب االتصاالت
القنوات ، والتجهيزات

TELECOMMUNICATION
PRODUCT CATALOGUE  

كتالوج المنتجاالتصاالت

TELECOMMUNICATION PRODUCT CATALOGUE  االتصاالت  . كتالوج المنتجات



Contents

Ducts & Conduits

TheCompany 
HDPE Conduits
HDPE Cable Protection Pipes and 
Properties
Colors and Dimensions
Smooth Wall Conduit 
Grooved Wall Conduit
Bundled Conduit

Quality Control And
Assurance

Commitment to Quality

Pipes

Samek Telecommunication Pipes
Corrugated Pipe
Multiple Duct Pipes
Double Pipe / Pipes with Rope

Contact Us 

TELECOMMUNICATION PRODUCT CATALOGUE  االتصاالت  . كتالوج المنتجات

محتويات

القنوات واألنابيب

 الشركة
 أنابيب عالية الكثافة

حماية الكابالت والخصائص
 األلوان واألبعاد

 سالسل األنابيب
 جداران األنابيب

األنابيب المجمعة

مراقبة الجودة و
التأمين

 
 االلتزام بالجودة

أنابيب

 مواسير سميك لإلتصاالت
 األنابيب المموجة

 أنابيب متعددة مجاري الهواء
أنابيب مزدوجة / أنابيب مع حبل

 تواصل معنا

1
2
3
4
5
6
7

9

10
11
12
13



Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum 

Samek Industrial Company
Product catalogue

 



TELECOMMUNICATION PRODUCT CATALOGUE  االتصاالت  . كتالوج المنتجات

The Company

Samec Industrial   Co.   is   one   of   the   leading manufacturers   of   
polyethylene   pipes   and   fittings;   mainly   for   irrigation,   
telecom,   drinking water,   firefighting   networks   and,   gas     
systems.      

Samec has grown to become one of the Saudi Arabia’s  largest  
manufacturers  and  suppliers  of polyethylene   products   serving   
infrastructure and irrigation projects.

الشركة

 تعتبر شركة سميك واحدة من الشركات الرائدة في تصنيع أنابيب البولي 
 إيثيلين والتجهيزات. للري ، واالتصاالت ، ومياه الشرب ، وشبكات الصرف

و مكافحة الحرائق ، وأنظمة نقل الغاز
 

البولي منتجات  وموردي  مصنعي  أكبر  من  واحدة  لتصبح  سميك   نمت 
التحتية البنية  يخدمون  الذين  السعودية  العربية  المملكة  في   إيثيلين 

.ومشاريع الري والزراعة

VISION 

Samek’s vision is to become the local market leader in 
High-Density Polyethylene (HDPE) pipe and fitting producer 
serving contractors with complete quality solutions.  At the same 
time, expand its irrigation business to support landscape and 
farming requirements through the introduction of its newly 
produced or imported items 

 الرؤية

 تتمثل رؤية سميك في أن تصبح الشركة الرائدة في السوق المحلي في
(HDPE) مجال أنابيب ومواسير إنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة

، مع وجود الجودة الكاملة. في نفس الوقت
 تتوسيع أعمال الري الخاصة بها لدعم متطلبات البيئة الطبيعية والزراعة 

من خالل إدخال العناصر التي أنتجتها حديثا أو التي تم استرادها
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أنابيب حماية الكابالت وخصائصها

أداء ممتاز نوفر لكم  العريض  النطاق  الصناعة و االتصاالت وهذا   في 
إضافية عناصر  مع  أستخدامها  يمكن  والتي   . الكابالت   لحماية 

.وتكميلية
 أنابيب حماية الكابالت من البولي ايثيلين عالي الكثافة مقاومة للظروف 

 البيئية وهي تتميز بالمرونة ومجهزة للعمل الجوفي
 

 خصائص أنابيب حماية الكابالت عالية الكثافة
أنابيب الحماية لديها متانة عالية -

 أطارات بمقاومة عالية لالحتكاك ودرجات الحرارة 
اطار يضمن مقاومة عالية للمواد الكيميائية
 اطار يظهر مقاومة عالية للمؤثرات الحرارية 

.أنابيب الحماية مقاومة لألشعة فوق البنفسجية 
 سهولة النقل والتركيب

.انابيب الحماية اقتصادية
.اطار يتحمل الضغوط اعالية

.اطار لديه خصائص الترقيم والختم -
 مع خفة الوزن ، وسهولة التركيب ، مع العديد من المزايا مثل االطار 

االقتصادي الذي هو الحل األكثر مالءمة

  HDPE Cable Protection Pipes and Properties

In industry, telecommunications, Broadband and provides 
excellent performance for the protection of coaxial cable. which 
can be provided with additional and complementary elements . 
Made of high density polyethylene cable protection pipes it is 
resistant to environmental conditions and cable is 
subterranean applicant and is flexible.

Properties of HDPE Cable Protection Pipes
-  protection pipes have high durability.
-  casings have a high degree of frictional resistance.
-  casing ensures high resistance to chemicals.
-  casing shows high resistance to impact .
-  protection pipes are resistant to UV rays.
-  protection pipes transport due to lightweight and easy to 
install.
-  protection pipes are economic.
-  casings have a high compressive strength.
-  casing has the sealing properties.
-  casing and light weight, ease of installation, cable with many 
advantages such as economic casing that is the most 
appropriate solution.

HDPE CABLE 
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األلوان واألبعاد
HDPE Conduits

Colors and Dimensions

  

HDPE أنابیب
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HDPE PIPE FITTING CABLE PROTECTION

Dual Multiplexer 

Triple Multiplexer 

 

Dual Multiplexer (On)

Triple Multiplexer (On)

Adaptor

HDPE تجهیزات مواسیر حمایة الكابالت

المزدوج
 

 الثالثي

الثنائي المتعدد

الثالثي المتعدد

مشترك كهربائي

• For All types of projects, and product inquiries, you can visit our official website. For Technical 
information and all types of Request you can mail us.
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أنابيب حماية الكابالت وخصائصها

المواصفات الفنية
المواصفات األساسية
TS EN 500864-2-

المادة الخام
HDPE / البولي ايثيلين عالي الكثافة

قوة الشد
ميجا باسكال 27

مقاومة التأثير الحراري
كجم / 570 ملم / - 5 درجة مئوية 5

استطالة عند الفواصل
٪ 750

كمية الكربون األسود
2.5 %

  HDPE Cable Protection Pipes and Properties

TECHNİCAL SPECIFICATION
Standard
TS EN 500864-2-
Material
HDPE / High Density Polyethylene
Tensile Strength
27 Mpa
Impact Strength
5 kg/570 mm/ - 5ºC
Elongation at Break
% 750
Amount of Carbon Black
% 2,5

HDPE CABLE 



Complete line of fittings and accessories

HDPE أنابيب سالسل األنابيب
HDPE Conduits

Smooth Wall Conduit
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سمات المنتج وممیزاته

السمك القیاسي لجدار المواسیر 
متوفر في األحجام

المقاسات: 16-1200 مم
 لدیها أحتكاك منخفض ومرونة وذلك لسهولة سحب

االطارات الصغیرة والكابالت الصغیرة جدا
  

 مصنوعة من مادة قویة لتسهیل عملیة السحب والشد
مجموعة متنوعة من األلوان

متعددة الترمیز باألمتار
 

 المادة الخام مصنعة باألشعة فوق البنفسجیة وذلك
 للتخزین الخارجي

Product Features and 
Attributes:

•     Standard wall thickness
•     Available in sizes
•     Sizes: 16-.1200 mm
• Low-sliding friction to aid in the 
pulling and jetting of Micro-Guard and 
micro-cables
•     High tensile strength material for 
longer pulling distances
•     Variety of colors/ stripes for 
identification 
•     Sequential-marked meters
•     UV-formulated material for outside 
storage



HDPE أنابيب سالسل األنابيب
HDPE Conduits

Smooth Wall Conduit

االتصاالت  . كتالوج المنتجات

Product Features and Attributes:



Complete line of fittings and accessories

HDPE أنابيب جدار األنابيب
HDPE Conduits

Grooved Wall Conduit
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مواصفات المنتج
...

السمك القیاسي لجدار المواسیر
مشحم مسبًقا لسهولة عملیة التجمیع 

داخل القنوات ومتاح في عدة أحجام حسب الطلب .  
األحجام: 16-50 ملم 

 لدیها أحتكاك منخفض ومرونة وذلك لسهولة سحب
  االطارات الصغیرة والكابالت الصغیرة جدا

 مصنوعة من مادة قویة لتسهیل عملیة السحب والشد
مجموعة متنوعة من األلوان
 خطوط لتحدید هویة المنتج

 متعددة الترمیز باألمتار
 المادة الخام مصنعة باألشعة فوق البنفسجیة وذلك

 للتخزین الخارجي

Product Features
...
•     Standard wall thickness
•     Pre-lubricated during assembly process
•     Inside diameter groove; available in sizes 
as per request
•     Sizes: 1650- mm
• Low-sliding friction to aid in the pulling 
and jetting of Micro-Guard and micro-cables
•     High tensile strength material for longer 
pulling distances
•     Variety of colors/ stripes for identification - 
paralleling available
•     Sequential-marked meters
•     UV-formulated material for outside 
storage



Complete line of fittings and accessories

قناة داخل قناة األنابيب المجمعة
Conduit-in-conduit

Bundled Conduit
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مواصفات المنتج
...

القضاء على الحاجة إلى سحب الكابالت 
 السمك القیاسي للمواسیر

متوفرة في عدة أحجام 
مشحم مسبًقا لسهولة عملیة التجمیع 

المقاسات الداخلیة : 13-32 مم
 المادة الخام مصنعة باألشعة فوق البنفسجیة وذلك

 للتخزین الخارجي
 متعدد الترمیز باألمتار

 خط السحب مثبت مسبقًا
مادة خام قویة جیدة للشد لمسافات أطول 

 مجموعة متنوعة من األلوان / خطوط لتحدید هویة
 المنتج

 لدیها أحتكاك منخفض ومرونة وذلك لسهولة سحب
االطارات الصغیرة والكابالت الصغیرة جدا

  

 مالحظة: یمكن إنتاج تلك الخیارات المخصصة واألبعاد أو
المواصفات األخرى عند الطلب

Product Features
...
•     Eliminating the need to pull cables
•     Standard wall thickness
•     Available in sizes
•     Pre-lubricated during assembly process
•     Inner conduit  Sizes: 1332- mm
•     UV-formulated material for outside 
storage

•     Sequential-marked meters
•     Pre-installed pull line available
•     High tensile strength material for longer 
pulling distances
•     Variety of colors/ stripes for identification 
• Low-sliding friction to aid in the pulling 
and jetting of Micro- Guard and micro-cables

Note: Custom options and other dimensions or 
specifications can be produced upon request



مراقبة الجودة وضمانها االلتزام بالجودة

Commitment to Quality
                                      Quality Control and Assurance
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Complete line of fittings and accessories

 تهدف سمیك إلى تقدیم أفضل المنتجات والخدمات
 ذات الجودة العالیة لعمالئها وللشركات التابعة لها.
أنفسهم الموظفون  وكذلك  جهودها  اإلدارة   تكرس 
على العمالء  مساعدة  في  الجید  التأثیر   لضمان 

تحقیق نتائج إیجابیة عامة

أعلى على  للحصول  السعي  دائًما  سمیك   تواصل 
 مستوى من رضا العمالء من خالل تنفیذ اإلجراءات
ثقافة وٕانشاء  المنتظمة.  والتحركات  لها   المخطط 
التي التوجیهیة  والمبادئ  الصارمة  المعاییر   من 
 تطور ثقة العمالء بالعملیات وخطوط اإلنتاج وذلك

لتلبي متطلبات للجودة

Samek aims  to  provide the best quality 
products and services to its customers and 
affiliates. The management and staff 
dedicate themselves to assure products 
give impact in helping customers achieving 
overall positive results.
.

Samek always  continues  to  seek  the  
highest  level  of  customer  satisfaction  by  
performing  planned  and  systematic 
actions. Establishing the culture with strict 
standards and guidelines develops the 
clients' confidence that processes and 
product lines satisfy their requirements 
for quality.
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Samek Telecommunication Pipes
HDPE Pipes

Samek has emerged as a renowned name in the piping industry in Saudi Arabia by offering 
a range of high-density polyethylene  (HDPE)  pipes.  The  company  has  alot  of  experience  
in  the  manufacturing  sector  of   HDPE products.

The company exports wide range of HDPE Pipes mainly used not only for 
telecommunication lines but also for irrigations, potable water, drainages, and gas 
infrastructure. Designed in compliance with ISO and DIN standards, our range finds 
application in varied industries like Agricultural, Water Sanitation, Firefighting, and 
chemical industries.

Samek pipes are also widely appreciated for high chemical resistance and better flow 
characteristic. The company also offers customized telecom pipes,  fittings, and 
accessories. 

 مواسیر سمیك لإلتصاالت
HDPE أنابیب

 وقد برزت سمیك" كإسم مشهور في صناعة األنابیب في المملكة العربیة السعودیة من خالل تقدیم مجموعة من أنابیب البولي
.HDPE إیثیلین عالیة الكثافة. تمتلك الشركة الكثیر من الخبرة في قطاع تصنیع تلك المنتجات

 تقوم الشركة بتصدیر مجموعة واسعة من تلك المنتجات المستخدمة بشكل رئیسي لیس فقط لخطوط االتصاالت ولكن أیضا للري
 ومیاه الشرب والصرف الصحي والبنیة التحتیة للغاز. تم تصمیم مجموعة منتجاتنا وفًقا للمعاییر الدولیة ، حیث تجد التطبیقات

الصناعیة متنوعة مثل الصناعات الزراعیة والمائیة والصرف الصحي وشبكات الغاز وكذلك الصناعات الكیماویة

 كما تحظى أنابیب سمیك بالتقدیر على نطاق واسع ألن لدیها مقاومة كیمیائیة عالیة وخصائص تدفق أفضل. كما تقدم الشركة
أنابیب االتصاالت والتجهیزات والملحقات المخصصة لها



HDPE أنابيب انبوب مموج

Corrugated Pipe
                                               HDPE Pipe
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Complete line of fittings and accessories

وهي الكثافة   عالي  إیثیلین  البولي  من   مصنوعة 
مثالي إنه  الداخلیة.  القنوات  لتطبیقات   مخصصة 
 للسحب تحت 1000 قدم وهو مصمم لتقلیل التالمس
هذا نظًرا ألن  الكابل.  عند سحب  والمرونة   السطحي 
 المنتج خفیف الوزن ویوفر أقصى قدر من المرونة ،

یتم إجراء التثبیت في مواقع صغیرة أو محددة

 

األنابیب المموجة متوفرة في أحجام متعددة
خیارات لتوفر  األلوان.  من  متنوعة   ومجموعة 

  مخصصة وذلك لتلبیة معظم المتطلبات

Manufactured   from   High-Density   
Polyethylene   (HDPE)   and   is   intended   for 
internal duct applications. It’s ideal for pulls 
under 1000 feet and is designed to reduce 
surface contact when pulling cable. Since this 
product is lightweight and offers  maximum  
flexibility,  installation  in  small  or  restricted  
locations
  

Corrugated  pipes  are  available  in  sizes
and   a   variety   of   colors. Custom    options    
such    as    number    of subducts    is    available    
to    satisfy    the requirements for most 
installations.



Complete line of fittings and accessories

HDPE أنابيب أنابيب متعددة القنوات

HDPE Conduits
Multiple Duct Pipes
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 متعددة أنابیب القنوات

أحجام :                                          قناة 50 × 2.5
قناة مزدوجة 40 × 2.0 

الوزن:                                            1.03 كجم / م
 التعبئة والتغلیف

800m on drum

أنابیب متعددة القنوات 5 أضعاف

أحجام :                                          قناة 40 × 2.0
قناة مزدوجة 32 × 2.0 

 الوزن:                                          1.11 كجم / م
 التعبئة والتغلیف

1000m on drum : 

Multiple Duct Pipe 
 
Subducts:                            1 duct 50 x 2.5
2 ducts 40 x 2.0

Weight:                                1.03 kg/m
Delivery packaging:         800m on drum

Multiple Duct Pipe 5-Fold

Subducts:                            1 duct 40 x 2.0
2 ducts 32 x 2.0

Weight:                                1.11 kg/m
Delivery packaging:         1000m on drum 

  



Complete line of fittings and accessories

HDPE أنابيب أنابيب مزدوجة

HDPE Conduits
Double Pipe
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:مواصفات المنتج
كبالت مضغوطة في اتجاهین 

تقلل من وقت التثبیت 
 السمك القیاسي للمواسیر

متوفر بحجم 40 ملم 
مشحم مسبًقا لسهولة عملیة التجمیع 

 مصنوعة من مادة البولي ایثیلین 100 مضغوط
 لدیها أحتكاك منخفض ومرونة وذلك لسهولة سحب

  االطارات الصغیرة والكابالت الصغیرة جدا
 مصنوعة من مادة قویة لتسهیل عملیة السحب والشد

مجموعة متنوعة من األلوان
 خطوط لتحدید هویة المنتج

 متعددة الترمیز باألمتار
 المادة الخام مصنعة باألشعة فوق البنفسجیة وذلك

 للتخزین الخارجي

Product Features:
•     Compact 2-way cables
•     Reduces installation time
•     Standard wall thickness
•     Available in twin 40mm size
•     Pre-lubricated during assembly process
•     Manufactured from HDPE-100 pressure 
resin
• Low-sliding friction to aid in the pulling 
and jetting of Micro-Guard and micro-cables
•     High tensile strength material for longer 
pulling distances
•     Variety of colors and stripes for 
identification 
•     Sequential-marked meters
• UV-formulated material that can 
withstand even stored outside the warehouse



Complete line of fittings and accessories

HDPE أنابيب أنبوب مع حبل مدمج

HDPE Conduits
Pipe with built-in rope
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:مواصفات المنتج
أنبوب مدمج بحبل لسحب الكابل

یقلل من وقت التثبیت 
 السمك القیاسي لجدار المواسیر

مشحم مسبًقا لسهولة عملیة التجمیع 
 مصنوعة من مادة البولي ایثیلین 100 مضغوط

 مصنوعة من مادة قویة لتسهیل عملیة السحب والشد
مجموعة متنوعة من األلوان
 خطوط لتحدید هویة المنتج

 متعددة الترمیز باألمتار
 المادة الخام مصنعة باألشعة فوق البنفسجیة وذلك

 للتخزین الخارجي

Product Features:
•     Compact pipe with rope for cable 
pulling
•     Reduces installation time
•     Standard wall thickness
•     Pre-lubricated during assembly process
•     Manufactured from HDPE pressure 
resin
• High tensile strength material for 
longer pulling distances
•     Variety of colors/ stripes for
identification • UV-formulated material 
that can withstand even stored outside 
the warehouse

 



          Social Media
SamekIndustrialCompany

Home/ Hail industrial Authority Al qassem Road Modon
ADRESS
EMAIL/ Info@Samek.sa
Mobile:
Northern Region :         + 966,0509433338 
Southern Region :         + 966,0509433338
Western  Region :          + 966 ,0565556228
Central Region :             + 966,0562030004
East And outside KSA : + 966,0566888480

Contact us
 العنوان/هيئة المدن الصناعية بحائل طريق القصيم . مدن

 المنطقة الشمالية
المنطقة الجنوبية

المنطقة الغربية
المنطقة الوسطى

المنطقة الشرقية وخارج المملكة


