
.REDGUARD مباٍن اجتازت اختبارات مقاومة االنفجارات بنجاح من



هل ترغب في توسعة مقر أعمالك؟ ففي المباني المقاومة لالنفجارات متعددة األقسام تجد ضالتك. فهذه الهياكل متعددة األقسام تم إنشاؤها عن طريق دمج أّي من مبانينا 
القياسية بعرض ۱۲ قدًما، وهي قابلة للتوسيع حتى عرض ۲٤ قدًما وأكثر لتلبية احتياجاتك الفريدة.

كل مبنى من تلك المباني المقاومة لالنفجارات، والذي يشغل مساحة ۱۲ قدًما X  ٤۰ قدًما، متوافق مع المعيار API 753، كما اجتاز بنجاح اختبارات مقاومة االنفجارات؛ 
فهو مصّنع بما يتوافق مع مواصفات األمان الصناعية الرائدة المتبعة في REDGUARD. 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.

احصل على المساحة التي تحتاجها دون أّي قيود.

كلُّ مبنى من المباني التي تشّكل هيكالً متعدد األقسام يأتي مجّهًزا بالكامل بما يلي: التركيب االحتياطي لمكّونات األرضية والجدران والسقف المصنوعة من الفوالذ والمغّطاة بألواح من الفوالذ 
مقاس ۱۰ • أربعة أبواب معّززة بالفوالذ • نقاط رفع وجر حاصلة على عالمة األيزو عند كل ركن • جدار بالستيكي معّزز باأللياف وألواح لألسقف • أرضيات من 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 
 ABC مرّكبة على الجدار • أجهزة اكتشاف الدخان/ ثاني أكسيد الكربون • أجهزة إطفاء (HVAC) معيارية • عزل باأللياف الزجاجية • وحدة تهوية وتدفئة وتكييف RJ-11 أو RJ-45 وهاتف

• الفتات خروج مع إضاءة لحاالت الطوارئ • طبقة خارجية من البولي يوريا

وسائل الراحة

تسمح المساحة الكبيرة التي يشغلها هذا المبنى متعدد األقسام باستخدام 
وسائل الراحة، مثل الخزائن والمطابخ، فضالً عن المساحات 

المخصصة للمكاتب.

المباني ثالثية األقسام

تتميز بمساحة واسعة تكفي الستيعاب العشرات من المقاولين 
والمشّغلين وبقائهم بالقرب من موقع العمل في أمان.

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.

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


