
.REDGUARD من  بنجاح  االنفجارات  مقاومة  اختبارات  اجتازت  مباٍن 



تمثل المباني المقاومة لالنفجارات بعرض ثماني أقدام خيارك المثالي عندما يتركك العمل في مواقع العمل المزدحمة في حالة صعبة؛ إذ تمنحك الوفرة في 
المساحة واإلمكانات الالزمة إلنقاذ األرواح. هذه المباني المقاومة لالنفجارات، والتي تشغل مساحة ثماني أقدام متوافقة مع المعيار API 753، كما اجتازت 

بنجاح اختبارات مقاومة االنفجارات؛ فهي مصّنعة بما يتوافق مع مواصفات األمان الصناعية الرائدة. عالوة على ما سبق، تفي جميع المباني من إنتاجنا 
بمعايير تصنيف االستجابة المنخفضة أو المتوسطة (فيما يتعلق باألضرار محدودة أو متوسطة النطاق) التي حددتها جمعية المهندسين المدنيين األمريكية.

هناك دائًما متسٌع إلشعارك باألمان.

ضع خططك مسبًقا. بينما نفخر بأننا نمتلك أكبر مجموعة في العالم من المباني المقاومة لالنفجارات وكذلك مراكز التوزيع المتعددة ذات المواقع اإلستراتيجية على امتداد 
قارة أمريكا الشمالية، فإنه ال يزال مهًما أن تشركنا في مرحلة التخطيطات ألعمالك في أقرب وقت ممكن. وبصنيعك هذا، ال تمّكننا فقط من العمل على ضمان حصولك 

على المباني التي تحتاجها، بل تمّكننا كذلك من إيصالها إليك بأقل الطرق تكلفة من الناحية االقتصادية.

كل بناية بعرض ۸ أقدام تأتيك مجّهزة تجهيًزا كامالً بما يلي: التركيب االحتياطي لمكّونات األرضية والجدران والسقف المصنوعة من الفوالذ والمغّطاة بألواح من الفوالذ 

مقاس ۱۰ • بابان معّززان بالفوالذ • نقاط رفع وجر حاصلة على عالمة األيزو عند كل ركن • ألواح خشبية قياسية موّجهة (OSB) مقاس ۷/ ۱٦ بوصة أو ألواح 
بالستيكية معّززة باأللياف (FRP) • بالط متشابك على هيئة قطع عملة معدنية مصنوع من البولي فينيل • إضاءة علوية بمصابيح فلورية محمية وغير قابلة للعبث 
• فتحات مقاس بوصتين أو ثالث بوصات لخدمات االتصال والكهرباء المستقبلية • مقابس إيثرنت RJ-45 أو RJ-11 معيارية • عزل باأللياف الزجاجية • وحدتا 

تهوية وتدفئة وتكييف (HVAC) (أو واحدة مرّكبة على الجدار) • أجهزة اكتشاف الدخان/ ثاني أكسيد الكربون • أجهزة إطفاء ABC • الفتات خروج مع إضاءة 
لحاالت الطوارئ • طبقة خارجية من البولي يوريا

كشك للحراس على مساحة ۸ أقدام X  ۱۰ أقدام

يتم استخدام هذه المباني غالًبا في نقاط الدخول الخاضعة للمراقبة 
وهي تتضمن نوافذ مقاومة لالنفجارات (عالوًة على المميزات 

الواردة أعاله) وذلك لتوفير القدرة على مشاهدة األفراد مع 
االستمتاع بالسالمة واألمان.

مباٍن قياسية على مساحة ۸ أقدام  X  ۲۰ قدًما /
۸ أقدام  X  ٤۰ قدًما

تصميم هذا الطابق المفتوح يتيح لك المرونة التامة الالزمة 
للوفاء بجميع احتياجاتك تقريًبا بدًءا من المساحات المخصصة 

للمكاتب وحتى المخازن.

ورشة ِعدد على مساحة ۸ أقدام X  ٤۰ قدًما

ورش العدد المقاومة لالنفجارات تزيد من كفاءتك ألقصى حد عبر وضع 
الِعدد وقطع الغيار واألجهزة الضرورية جميًعا في مساحة ال تتعدى طول 
الذراع داخل نطاق انفجار. تأتي كل بناية مجّهزة بكل ما تحتاجه بدًءا من 

الرافعة وحوامل المعدات وصوالً إلى األرفف ومنضدة عمل مضاءة.

اليوم بنا  SALES@REDGUARD.COMاتصل  REDGUARD.855  أو راسلنا بالبريد اإللكتروني على العنوان  مجاًنا على الرقم 


