
مباٍن اجتازت اختبارات مقاومة االنفجارات بنجاح وقابلة للتخصيص بشكل كامل.



REDGUARD المجّربة من  الكفاءة  ذات  لالنفجارات  المقاومة  المباني 

المعالجة. سنبدأ مشروعك بالعمل معك دون وسيط على صياغة تصور شامل له. أثناء هذه المرحلة، سندرس التصميم الذي قدمته للموقع، وسنلقي نظرة على 

أّي من المباني المتاحة فعلًيا في الوقت الحاضر مما يحتاج إلى دراسة، وسنراجع عملياتك اليومية؛ التخاذ قرار بشأن حل يناسب احتياجاتك الفريدة.

وعند هذه المرحلة، سيعمل فريقنا على تحويل تصوراتك سريًعا إلى تصميم معماري متكامل قبل العودة إليك مرة أخرى الختيار اللمسات النهائية للمبنى.

وعندما يحين موعد البدء في التشييد، يتم إنتاج منتجات SafetySuites في إطار زمنيٍّ قصير ونظير جزء بسيط من التكلفة التي كنت ستتكبدها عن 
استخدام المباني التقليدية المكّونة من الطوب والمالط. ونظًرا ألن مجموعة منتجات SafetySuites يتم تصنيعها بعيًدا عن مواقع العمل، فإن عملياتك 

برمتها يمكن أن تظل قيد التشغيل أثناء مرحلة التشييد، مما يعني أنه ال توجد أي تأثيرات سلبية على الكفاءة أو اإلنتاجية العالية.

فقط مع RedGuard يمكنك دمج كل الخصائص الهندسية التي تتميز بها أفضل ما شهده هذا القطاع من المباني المقاومة لالنفجارات، 
والتي اجتازت االختبارات بهذا الصدد بنجاح مع وسائل الراحة غير المحدودة تقريًبا التي تتميز بها مباني المكاتب التقليدية المصّنعة من 

الطوب والمالط.

نحن نضع بين يديك كل أسباب القوة بدًءا من األرضيات وتصميمات الجدران وصوالً إلى الخزائن وغرف االستراحة (وحتى المساحة الكلية 
ه حدود. للمبنى الخاص بك). فمعاييرنا الفريدة للمتانة واألمان هي الشيء الوحيد الذي ال تحدُّ

يمكن استخدام منتجات SafetySuites لجميع األغراض بدًءا من غرف التحكم اإلستراتيجية ومكاتب المسؤولين التنفيذيين وصوالً إلى 
المختبرات وقاعات المؤتمرات — وهو ما يتيح لك كالً من المساحة التي تريدها والحماية التي أنت في أمّس الحاجة إليها. 

معنا حقيقة. أحالمك تصبح 

قاعة المؤتمرات

استمتع بأحدث وسائل الراحة والحماية 
أثناء عقد االجتماعات.

مقرات الشركات

اعمل في بيئة عمل مصممة لتعزيز 
الكفاءة واألمان.

المطبخ وغرف تناول الطعام

تتيح لك منتجاتنا تناول طعامك 
واالسترخاء في أمان تام.

هل أنت مستعد للبدء؟ فقط ائتنا بتصورك، ولو كان على غير مثال سابق، وسوف نحوله إلى واقع ملموس.
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اليوم بنا  SALES@REDGUARD.COMاتصل  مجاًنا على الرقم REDGUARD. ۸٥٥ أو راسلنا بالبريد اإللكتروني على العنوان 


