
 کاتالوگ عالئم ایمنی

 برسام 

 روشی ساده برای نشان دادن محیط امن 



  برسام عالئم ایمنی 

برسام طیف وسیعی از عالئم هشداردهنده و ایمنی را برای هر محیطی ارائه می دهد. شما می توانید به راحتی از کاتالاو  ماا هار ناوع                                 

 عالئمی را با توجه به نیاز خود انتخاب نمایید.  

عالئم ایمنی برسام شامل پنج دسته کلی عالئم هشدار دهنده، الزام آور، بازدارنده، ایمنی و آتش نشانی می گردد که با تاوجاه باه نایااز                       

مشتری قابل ارائه در ابعاد گوناگون، جنس های مختلف و مدل های متنوع می باشد. عالئم قابل ارائه به هر دو صورت شب نما و شبرنا     

 نیز می باشند.

دستگاه های چاپ برسام قابلیت چاپ سریع با باالترین کیفیت ممکن را دارند. تمامی برش ها نیز توسط دستگاه های دیجیاتاال جاهات                      

 اجرای بیشترین دقت انجام خواهد گرفت.

تمامی عالئم ارائه شده ساخت ایران می باشند و قابلیت رقابت با نمونه های مطرح خارجی را دارند. این عالئم بر اساس نیاز مشاتاری و                             

مطابق با استاندارد های معتبر جهانی ساخته خواهد شد. همچنین با توجه به تنوع محصوالت، برسام همیشه درکناار مشاتاریاان جاهات                             

 مشاوره و اجرا خواهد بود.

 برسام همیشه در تالش خواهد بود تا کیفیت و رضایت مشتری را در خدمات خود متمایز نماید.



 محصوالت

تولیدات ما بر اساس نوع عالئم، جنس و ابعاد به مدل های گوناگونی دسته بندی می شوند. هم چنین تجهیزات درخواستی بر اساس نایااز            

مشتری نیز قابل سفارش گذاری و تهیه می باشند. نحوه سفارش گذاری اقالم براساس دستور العمل ثبت سفارش برسام قابل انجاام مای                           

 باشد.

 انواع عالئم

هشدار دهنده ) با رنگ زرد مشخص می گردند(: عالئمی که هشدار دهنده خطططر یطا دجطود                            -

 ریسک در منطقه را نشان می دهند.

الزام آدر ) با رنگ آبی مشخص می گردند(: عالئمی که توضیح رفتار یا نحوه عملکرد در محیط  -

 را بیان می کنند.

بازدارنده ) با رنگ قرمز مشخص می گردند(: عالئمی که از انجام عملی خاص که مجاز به انجام  -

 در منطقه نیست جلوگیری می نماید.

شرایط امن ) با رنگ سبز مشخص می گردند(: عالئمی که ارائه دهنده اطالعات ایمنی د خردج  -

 اضطراری د کمک های ادلیه می باشند.

آتش نشانی ) با رنگ قرمز مشخص می گردند(: عالئمی که نشان دهنده محل تجهیزات د هم  -

 چنین اطالعات کارکرد تجهیزات آتش نشانی می باشند.
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 ابعاد عالئم

عالئم قابل ارائه در ابعاد جدول و بر اساس استاندارد های جهانی می 

باشند. هم چنین بر اساس نیاز مشتری امکان ساخت در سایز های 

 گوناگون وجود خواهد داشت. 

 

 

 

 

 طول(  ×ابعاد  )عرض  کد محصول

5102 021  ×511 

5152 521  ×511 

0151 511  ×011 

2101 011  ×211 

0101 011  ×011 

0101 011  ×011 

  دلخواه -

 

 جنس عالئم

     ورق گالوانبزه: استفاده از ورق های فوالدی با توجه به صرفه اقتصاادی

همیشه مورد توجه می باشند. هم چنین این عالئم قابل نصب در محیط              

 (Gهای بیرونی و داخلی را دارند. )کد 

               ورق آلومینیوم: با توجه به وزن سبک الومینیوم، این ناوع عاالئام از

بهترین گزینه ها برای نصب در محیط های بیرونی و داخلی می باشند.             

هم چنین با توجه به مقاومت بسیار عالی در برابر خاوردگای هاماواره               

 (Aگزینه مناسب در محیط های مرطوب می باشند. )کد 

    ورقPVC      با توجه به وزن بسیار پایین و انعطاف پذیری بسیاار بااال :

مورد توجه می باشند. هم چنین با توجه به قیمت پایین این ناوع ورق        

ها از اقتصادی ترین مقرون به صرفه ترین نوع عالئم برای محیط های             

 (Pداخلی می باشد. )کد 

       )بنر )برچسبPVC     برای محیط های داخلی و هنگامی که نیازی باه :

ساپورت گیری داخلی برای عالئم نمی باشد می توان با استفاده از ایان    

 (Bنوع عالئم به میزان زیادی هزینه ها را کاهش داد. )کد 



بازدارنده ) با رنگ قرمز مشخص می گردند(: عالئمی که از انجام عملی خاص که مجاز به انجام  -

 در منطقه نیست جلوگیری می نماید.

 نحوه سفارش گذاری

 مثال کد ابعاد  کد جنس کد مشخصه نوع عالئم
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 Warning Sign       عالئم ایمنی هشدار دهنده



 .برای سفارش گذاری به راهنمای صفحه پنج مراجعه فرمایید 

 .درصورت نیاز به شکل، ابعاد و جنس خاص با پشتیبانی شرکت تماس حاصل نمایید 

 .عالئم مطابق درخواست مشتری قابل تغییر می باشند 

 Warning Sign       عالئم ایمنی هشدار دهنده



 Mandatory Sign       عالئم ایمنی الزام آدر



 Prohibition Sign       عالئم ایمنی بازدارنده



 Prohibition Sign       عالئم ایمنی بازدارنده

 .برای سفارش گذاری به راهنمای صفحه پنج مراجعه فرمایید 

 .درصورت نیاز به شکل، ابعاد و جنس خاص با پشتیبانی شرکت تماس حاصل نمایید 

 .عالئم مطابق درخواست مشتری قابل تغییر می باشند 



 Safety Sign       عالئم ایمنی شرایط امن



 .برای سفارش گذاری به راهنمای صفحه پنج مراجعه فرمایید 

 .درصورت نیاز به شکل، ابعاد و جنس خاص با پشتیبانی شرکت تماس حاصل نمایید 

 .عالئم مطابق درخواست مشتری قابل تغییر می باشند 

 Fire Sign       عالئم ایمنی آتش نشانی



 ویژگی برسام :

Contact Us : 

 کیفیت: محصوالت ارائه شده مطابق با استانداردهای معتبر جهانی همیشه در دسترس شما خواهد بود.

 قیمت: همواره قیمت ارائه شده رقابتی ترین قیمت موجود در بازار خواهد بود. 

 طراحی: ایمنی، راحتی، کارایی و زیبایی مد نظر تولیدات ماست.

 خدمات: با ارائه به روز ترین و راحت ترین روش های ارائه خدمات در کنار شما خواهیم بود.

Address: No.111, Negin Razi Center, Qazvin Sq. 

Phone: +98-9101463122 

Email: barsamsign@gmail.com 

Web: www.barsamsign.ir 


