
أكبر مجموعة شهدها هذا القطاع من المباني التي اجتازت اختبارات مقاومة االنفجارات بنجاح



REDGUARD المباني المقاومة لالنفجارات ذات الكفاءة المجّربة من

تتضمن مجموعة LeaseFleet المباني المقاومة لالنفجارات التي تحتاجها لزيادة الكفاءة وإنقاذ األرواح، وذلك بغض النظر عما تحتاجه منها من حيث العدد 
والحجم، أو طبيعة المهمة التي تريد إنجازها من خاللها. تتوفر المباني المقاومة لالنفجار، والتي اجتازت االختبارات التي خضعت لها بهذا الصدد بنجاح،

 LeaseFleet في مجموعة متنوعة من األطوال وفي مقاسين للعرض، مع إمكانية تهيئتها إلنشاء أي هيكل تتصوره فعلًيا. عالوًة على ذلك، تلتزم جميع مباني
بالمعيار API 753 ، كما تتوافق مع معايير تصنيف االستجابة المنخفضة أو المتوسطة (فيما يتعلق باألضرار محدودة أو متوسطة النطاق) التي حددتها جمعية 

المهندسين المدنيين األمريكية لتوفير الحماية المؤّكدة والمزيد من راحة البال.

التامة. الحماية  نوفر لك 

مستوى االستجابةالمباني المقاومة لالنفجارات بعرض ۸ أقدام

تصميم طابق مفتوح يتيح لك المرونة التامة للوفاء بجميع احتياجاتك تقريًبا
تتميز بنوافذ مقاومة لالنفجارات للمشاهدة اآلمنة والمضمونة أقدام  ۱۰   X أقدام   ۸ مساحة  على  للحراس  كشك 

قدًما  ۲۰   X أقدام   ۸ مساحته  مفتوح  طابق 

مثالية لمن يحتاجون المزيد من االتساع قدًما  ٤۰   X أقدام   ۸ مساحته  مفتوح  طابق 

مجهزة تماًما بكل ما تحتاجه بدًءا من أرفف المعدات وحتى منضدة العمل المضاءة قدًما  ٤۰   X أقدام   ۸ مساحة  على  ِعدد  ورشة 

منخفض / متوسط

منخفض / متوسط

منخفض / متوسط

منخفض / متوسط

قدًما  ٤۰   X قدًما   ۱۲ مساحته  مفتوح  طابق 

تتضمن مساحات منفصلة للرجال والنساء، كما تحتوي على أحواض وحجرات تواليت ومباول 
وجميعها مركبة بجدار مخّصص لتسهيل الوصول إليها. قدًما  ٤۰   X قدًما   ۱۲ مساحة  على  استراحة  غرفة 

تتضمن مساحة مكتب ذات خصوصية، ومخزًنا، وقاعة مؤتمرات، ومستلزمات غرفة 
االستراحة

قدًما  ٤۰   X قدًما   ۱۲ مساحة  على  واحد  جدار  ذات  استراحة  غرفة 

المباني المقاومة لالنفجارات بعرض ۱۲ قدًما

تتميز بمداخل منفصلة للمساحة المخصصة للمكتب وللمخزنالمباني ذات الجدار الواحد أو الجدارين على مساحة ۱۲ قدًما X  ٤۰ قدًما

قدًما  ٤۰  X قدًما   ۱۲ مساحة  على  األساسي  خيار مثالي ال يمكن ألي شخص يتطلع إلى إنشاء هيكل متعدد المباني أن يفّوتهالقسم 

مساحة مفتوحة على امتداد ٤۸۰ قدًما مربعة تصلح ألي غرض بدًءا من المكتب ووصوالً إلى 
قاعة تناول الغداء للموظفين

يمكنها استيعاب مباٍن متعددة وال توجد بها أي جدران مما يتيح مساحة داخلية شديدة االتساع قدًما  ٤۰  X قدًما   ۱۲ مساحة  على  األقسام  متعدد  مبنى 
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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 وتمّكننا كذلك من إيصالها إليك بأقل الطرق تكلفة من الناحية االقتصادية.

هل تحتاج إلى مساحات أكبر؟ يمكننا ضم مبنيين من المباني بعرض ثماني أقدام لنمنحك مبنى واحًدا ذا هيكل متميز على مساحة ۱٦ قدًما X  ۲۰ قدًما، أو دمج قطعتي أرض من 
األطراف متعددتي األقسام على مساحة ۱۲ قدًما X  ٤۰ قدًما مع األقسام المركزية المتعددة في المنتصف إلنشاء هيكل ذي مساحة كبيرة مناسبة ألعمالك.

تأتي مباني LEASEFLEET مجّهزة بالكامل 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 • عزل باأللياف الزجاجية • وحدتا تهوية وتدفئة وتكييف (HVAC) (أو وحدة واحدة مرّكبة على الجدار) • مقابس 

إيثرنت RJ-45 أو RJ-11 معيارية • أجهزة اكتشاف الدخان/ ثاني أكسيد الكربون • أجهزة إطفاء ABC • الفتات خروج مع إضاءة لحاالت الطوارئ • طبقة خارجية من 
البولي يوريا

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


