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Standards

ISO

The International Organization for Standardization is 

an independent, non-governmental organization, the 

members of which are the standards organizations of the 

168 member countries. It is the world›s largest developer 

of voluntary international standards and facilitates world 

trade by providing common standards between nations. 

Over twenty thousand standards have been set covering 

everything from manufactured products and technology to 

food safety, agriculture and healthcare.

ISO 7010 is an International Organization for Standardization 

technical standard for graphical symbols on hazard and 

warning signs, including those indicating emergency exits 

and safety signs. It uses colors and principles set out in ISO 

3864 for these symbols, and is intended to provide «safety 

information that relies as little as possible on the use of 

words to achieve understanding. As of July 2018, the latest 

version is ISO 7010:2011. This is under review to be replaced 

with new standard ISO/DIS 7010, which also incorporates 

20712.

ADA Law

The Americans with Disabilities Act (ADA) became law 

in 1990. The ADA is a civil rights law that prohibits 

discrimination against individuals with disabilities in all 

areas of public life, including jobs, schools, transportation, 

and all public and private places that are open to the general 

public. The purpose of the law is to make sure that people 

with disabilities have the same rights and opportunities 

as everyone else. The ADA gives civil rights protections 

to individuals with disabilities similar to those provided 

to individuals on the basis of race, color, sex, national 

origin, age, and religion. It guarantees equal opportunity 

for individuals with disabilities in public accommodations, 

employment, transportation, state and local government 

services, and telecommunications. The ADA is divided into 

life.

NFPA

The National Fire Prevention Association (NFPA) is a global, 

related hazards. Established in 1896 as a way to standardize 

include building design, rescue response, electrical codes, 

and other safety concerns.

sign that emergency responders use to quickly identify 

dangers posed by hazardous materials. The sign, with 

the meaning of its colors and numbers, is part of a larger 

standard maintained by the NFPA.
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ساخته مربع  متر   7216 به مساحت  زمینی  در  اپال  تجاری   مرکز 
 شده است. اپال 21 طبقه دارد که هفت طبقه آن زیر زمین و 18
 طبقه روی زمین قرار دارد. در این مرکز خرید، هر طبقه مختص
در نشوند  سردرگمی  دچار  بازدیدکنندگان  تا  است  صنف   یک 
بازدیدکنندگان به  تا  دارد  قرار  اطالعات  میز  طبقات،   تمامی 
15 از  بیش  اپال  همچنین  دهند.  ارائه  را  الزم   راهنمایی های 
 دستگاه آسانسور دارد که در تمامی آسانسورها اطالعات طبقات
نوشته شده است. این موضوع به بازدیدکنندگان کمک می کند به
  راحتی مسیر خود را تعیین کنند. همچنین مرکز تجاری اپال به
52 پله برقی مجهز شده تا رفت وآمد را برای بازدیدکنندگان راحت

 تر کند
همچنین مرکز تجاری بیش از 1800 پارکینــگ اختصاصــی دارد
 واحدهای خرید مرکز تجـــاری اپــال از طبقه منفی یک شروع
این و  دارد  اختصاص  به یک صنف خاص   می شوند. هر طبقه 
میز روی  بر  است.  شده  بازدیدکنندگان  درست  هدایت   باعث 
 اطالعات بروشور اطالعات قرار دارد و همچنین در آسانسور کنار

تمامی طبقات اطالعات هر طبقه ذکر شده است

 چالش اصلی در این پروژه، شرایط خاص اپال به دلیل مرتفع 
و پارکینگ،  طبقه   7 و  تجاری  طبقه   17 در  تجاری  مرکز   بودن 
بین برقی  پله  و  آسانسوری  متنوع  های  راه  وجود   همچنین 
 طبقات بود که امکان راهنمایی مراجعین بسیار سخت و پیچیده
 شده بود. مجموعه نگاران ساین با در نظر گرفتن شرایط فوق، با
 انجام مطالعات گسترده و رفتار سنجی مراجعین و انجام کامل
 عملیات مهندسی محیط در پروژه، با انتخاب بهترین رنگ، ابعاد
 و نوع سازه متناسب با هویت بصری اپال، اقدام به تولید بیش
مسیر، راهنمای  مختلف  های  بندی  طبقه  در  تابلو   4000  از 

موقعیت، ایمنی، دیجیتال و... نمود
 باز خورد مراجعین و کارفرما بعد از افتتاح پروژه و دست یابی به
 اهداف تعیین شده در این پروژه، بهترین مهر تاييد بر عملکرد
ساین نگاران  شرکت  کارشناسان  و  طراحان  مهندسین،   یکساله 
افتخارات موفق این مجموعه در رزومه از   بود و به عنوان یکی 

  شرکت ثبت گردید

 فضای تجاری مجتمع با سه نوع تابلو آویز، توتم و راهنمای
 طبقات کنار آسانسورها به صورت بک الیت، تجهیز و تمامی

 واحد های تجاری شماره گذاری شد
 تمامی تابلوهای پارکینگ به صورت بک الیت کار شدند با
شد.کلیه پیاده  بار  اولین  برای  که  ای  ویژه   استاندارد 
 تابلوهای مربوط به عابرین پیاده در قطع مستطیل و مطابق
و شد  سازی  پیاده  تجاری  فضاهای  داخل   تابلوهای 
 تابلوهای مربوط به راننده خودرو به صورت دایره از آن ها

متمایز گردید
 تابلوی حروف برجسته نما به صورت دو رنگ در ابعاد 70
 متر مربع با قابلیت رنگ سورمه ای در روز و سفید و روشن

در شب در دو قسمت نما اجرا شد
 ضمنا تابلوهای دیجیتال ساین و ویدئو وال های 12 متری
 نیز از کارهای موفق اجرا شده در این پروژه به حساب می

17آید
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 مجتمع تجاری تفریحی عرش آجودانیه در منطقه یک تهران می باشد که شامل 8 طبقه و 464
.پارکینگ،رستوران،تاالر پذیرایی،هایپر،شهربازی است

 محل قرار گیری مجتمع عرش آجودانیه از طرف شمال محدود به ارتفاعات 1800 متری دامنه
بزرگراه آزادی و  بزرگراه چمران حد فاصل دو راهی هتل  به  از جنوب  البرز،   جنوبی کوههای 
 مدرس و پل آیت اهللا صدر و از غرب به اراضی رودخانه درکه و از شرق نیز به انتهای بزرگراه

ارتش – کارخانه آسفالت و منبع نفت شمال شرق تهران محدود می شود

 آجودانیه یکی از محله های شمال تهران است. این محله که از پورابتهاج (موزه دارآباد) شروع
 می شود و تا اقدسیه ادامه دارد، در شرق نیاوران و صاحب قرانیه و جنوب شرقی کاشانک واقع
 است. خیابان آجودانیه ( شهید سباری ) به دلیل واقع شدن در دامنه رشته کوه البرز دارای
 شیب زیادی است به طوری که ارتفاع این خیابان از 1550 متر در جنوب تا 1725 متر در شمال

 متغیر است

 تعداد طبقات : مجتمع تجاری تفریحی عرش آجودانیه 8 طبقه
تعداد واحدها مجتمع تجاری تفریحی عرش آجودانیه :

واحد تجاری، 31 فودکورت، 2 بوفه، 1 شهربازی، 1 تاالر، 1 رستوران، 1 ورزشی 132 
 تعداد پارکینگ مجتمع تجاری تفریحی عرش آجودانیه : 464 عدد
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 مجموعه تجاری گالریا دارای زمینی به مساحت 3195.50 متر مربع، 15 طبقه
زیر 8 طبقه  دارای  تجاری  که مجموعه  داراست  را  17 طبقه شمالی  و   جنوبی 
با تجاری  های  واحد  دارای  آن  5طبقه  که  همکف  باالی  طبقه   7 و   همکف 
 مجموعه 55 واحد و 2 طبقه غذایی شامل رستوران منحصر به فرد در طبقه 6
 به مساحت 1100 متر مربع فضای سرپوشیده و 580 متر مربع تراس با سقف
ایتالیایی، المللی شامل  بین  با مجموعه غذاهای  فودکورت   متحرک می باشد. 

.ایرانی، ترکی، برگر، آسیایی مجموعًا 5 واحد غذایی در طبقه پنجم می باشد

 ساختمان شمالی نیز دارای 10 طبقه زیر همکف و 6 طبقه باالی آن می باشد که
 این دو مجموعه در امتداد یکدیگر قرار گرفته اند و از طریق رمپ پارکینگ در
و شمالی  ساختمان  زیربنای  مجموعه  دارند.  ارتباط  یکدیگر  5با  منفی   طبقه 

.تجاری 40511.83 متر مربع می باشد
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 این شهرک که در 3 فاز جداگانه اجرا و ساخته شده است، در مجموع 17 برج را شامل می شود که در
.طراحی وساخت همه آنها از بهترین و بروزترین فناوری ها بهره گرفته اند

 فاز یک آتی شهر شامل برج های مسکونی می باشد که دارای 11 تا 22 طبقه می باشند. این برج ها
 در مجموع 556 واحد مسکونی را شامل می شوند. فاز دو شهرک نیز کامال مسکونی بوده و برج های
 11 تا 24 طبقه را شامل می شود که این برج ها در مجموع دارای 628 واحد می باشند. سومین فاز
 شهرک همراه شهر به واحد های تجاری اداری تعلق گرفته و با هدف تامین نیاز ساکنین شهرک اجرا

 .شده که شرایط ایده آلی را برای آنها رقم زده است
 سازه برج های کل مجموعه از نوع فلزی و همچنین بتنی می باشد که استحکام برج ها را فراهم
 آورده است. در نمای برج های شهرک از سنگ، سیمان شسته رنگی و ورق کامپوزیت استفاده شده

است که بر زیبایی برج ها افزوده است. برای سقف برج ها نیز از کامپوزیت استفاده شده است

HAMRAH SHAHR
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طرح پیشنهادی تابلو های راهنما
General Concept for Signage

Ground Floor

GFطبقه همکف

آ﹋︣﹜﹫﹉

آ﹋︣﹜﹫﹉

راهنماى طبقات
مرکز تجارى حیات سبز

︑﹢︑﹛ را﹨﹠﹞︀ی ︵︊﹆﹥ ︑﹢︲﹫︀ت

︎︣و﹁﹫﹏ آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢﹝﹩︗﹠︦ ﹇︀ب

آ﹋︣﹜﹫﹉︗﹠︦ ︎﹑ک

ا︧︐︀ده ﹡﹢ردار﹡﹢ع

180x40 ا︋︺︀د

120x60 ا︋︺︀د

︎︣و﹁﹫﹏ آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢﹝﹩︗﹠︦ ﹇︀ب

︗﹠︦ ︎﹑ک
د﹢اری﹡﹢ع

را﹨﹠﹞︀ی ︵︊﹆︀ت ﹋﹠︀ر آ︨︀﹡︧﹢ر ︑﹢︲﹫︀ت

را﹨﹠﹞︀ی ﹝︧﹫︣ وا︡ ﹨︀ی اداری ︑﹢︲﹫︀ت

︎︣و﹁﹫﹏ آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢﹝﹩︗﹠︦ ﹇︀ب

آ﹋︣﹜﹫﹉ ︗﹠︦ ︎﹑ک

د﹢اری ﹡﹢ع

60x15 ا︋︺︀د

آقایان
Men

بانوان
Women

︑﹢︲﹫︀ت ا﹝︀﹋﹟- ︨︣و︦ ﹨︀ی ︋︡ا︫︐﹩

︎︣و﹁﹫﹏ آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢﹝﹩︗﹠︦ ﹇︀ب

آ﹋︣﹜﹫﹉ ︗﹠︦ ︎﹑ک
 د﹢اری﹡﹢ع

20x30 30x20ا︋︺︀د ا︋︺︀د

︎︣و﹁﹫﹏ آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢﹝﹩︗﹠︦ ﹇︀ب

︗﹠︦ ︎﹑ک
د﹢اری / ا︨﹞︀رت ︫﹫︪﹥ ای﹡﹢ع

︎﹑ک وا︡ ﹨︀ی اداری ︑﹢︲﹫︀ت

420 واحد شماره
Unit number

مجتمع تجاری اداری پارس
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Funfair

شهربازی
Foodcourt

فودکورت
Coffee Shop

GFکافی شاپ

29

آ﹋︣﹜﹫﹉

طبقه
دوم

60x60 ا︋︺︀د

︎︣و﹁﹫﹏ آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢﹝﹩︗﹠︦ ﹇︀ب

 ︎﹙﹊︧﹩︗﹠︦ ︎﹑ک
د﹢اری / ﹡﹢ردار﹡﹢ع

︫﹞︀ر﹡︡ه ︵︊﹆︀ت ︑﹢︲﹫︀ت

ا︋︺︀د

︎︣و﹁﹫﹏ آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢﹝﹩︗﹠︦ ﹇︀ب

︗﹠︦ ︎﹑ک
﹡﹢ع

را﹨﹠﹞︀ی ﹝︧﹫︣ ︎︀ر﹋﹫﹠﹌ ︑﹢︲﹫︀ت

15x10 ا︋︺︀د

︎︣و﹁﹫﹏ آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢﹝﹩︗﹠︦ ﹇︀ب

 ︎﹙﹊︧﹩︗﹠︦ ︎﹑ک
د﹢اری﹡﹢ع

︫﹞︀ره ︎﹑ک وا︡ ﹨︀ی ︑︖︀ری ︑﹢︲﹫︀ت

40x40 ا︋︺︀د

︎︣و﹁﹫﹏ آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢﹝﹩︗﹠︦ ﹇︀ب

 ︎﹙﹊︧﹩︗﹠︦ ︎﹑ک
د﹢اری / ﹡﹢ردار﹡﹢ع

︻﹑﹛ ︎︀ر﹋﹫﹠﹌ ︑﹢︲﹫︀ت

️﹝﹫﹇

25x10 ا︋︺︀د

﹁﹙︤ی ︋︀ ر﹡﹌ ا﹜﹊︐︣و︨︐︀︑﹫﹉︗﹠︦ ︎﹑ک
د﹢اری﹡﹢ع

︫﹞︀ره ︎︀ر﹋﹫﹠﹌ ﹨︀ ︑﹢︲﹫︀ت

180x30 ا︋︺︀د

︎︣و﹁﹫﹏ آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢﹝﹩︗﹠︦ ﹇︀ب

︗﹠︦ ︎﹑ک
آو︤ / ﹡﹢ردار﹡﹢ع

آ﹋︣﹜﹫﹉
ر︀ل 11.500.000

120x25

آو︤ / ﹡﹢ردار

را﹨﹠﹞︀ی ﹝︧﹫︣︑︖︀ری ︑﹢︲﹫︀ت

ر︀ل (5%-)10.925.000
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︑﹢︲﹫︀ت ﹝︭﹢ل:
︑︀︋﹙﹢ آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢﹝﹩ ︋﹥ ︲︀﹝️ ١٠ ︨︀﹡︐ـ﹩ ﹝︐︣ ︋﹉ ﹐️ دو ︵︣﹁ــ﹥، ︋﹥ 

﹨﹞︣اه دو ︀︎ـ﹥ ︨﹆﹀﹩، ︗﹠︦ ︎﹑ک آ﹋︣﹜﹫﹉ ٣ ﹝﹫﹙﹩ ﹝︐︣ و ا︨︐﹫﹊︣ ﹝︪﹊﹩ 
﹝︀ت ﹜﹫︤ری ︋︣ش ︠﹢رده.

︑﹢︲﹫︀ت ︵︣ح:
﹉ ︻﹠ـ﹢ان ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹢اره در ︨﹞️ ︌ ︑ـ︀︋ـ﹙﹢ ︋﹥ ︻︣ض ٣٠ ︨︀﹡️ و ︨﹥ 
︋ـ︀﹋︦ ﹝︐﹢ا ۵٠ ︨︀﹡︐﹩ ︫︀﹝﹏ ﹁︀ر︨﹩ و ا﹡﹍﹙﹫︧﹩ ﹝﹢﹇︺﹫️، ︎﹫﹊︐﹢﹎︣ام 

.﹤﹆︊︵ ︀ ︩﹚﹁ ️︗ و

︑﹢︲﹫︀ت ﹝︭﹢ل:
 ︑﹢︑﹛ آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢﹝﹩ ︋︀ ︲︀﹝١٠️ ︨︀﹡︐﹩ ﹝︐︣ ︋﹉ ﹐️، ︗﹠︦ ︎﹑ک آ﹋︣﹜﹫﹉

٣ ﹝﹫﹙﹩ ﹝︐︣ و ا︨︐﹫﹊︣ ﹝︪﹊﹩ ﹝︀ت ﹜﹫︤ری ︋︣ش ︠﹢رده

︑﹢︲﹫︀ت ︵︣ح:
︵︊﹆ـ︀ت را﹨﹠﹞ـ︀ ︋︀ ر﹡﹌ ﹡ــ﹢ر ﹝︐﹀ـ︀وت، در ﹇︧﹞️ ﹝︐ـ﹢ا ﹨﹛ ︵︊﹆﹥ ﹁︺﹙﹩ و 

ـ﹉ ︵︊﹆﹥ ︋︀﹐︑︣ و ︀︎﹫﹠︐︣ و ︻﹠﹢ان ︫﹞︀ ا﹠︖︀ ﹨︧︐﹫︡ روی دو ﹇︴︺﹥ 
آ﹋︣﹜﹫﹉ ︗︡ا از ﹋﹠︀ر ︋﹥ ︑︀︋﹙﹢ ﹝︐︭﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد.

Funfair

شهربازی
Foodcourt

فودکورت
Coffee Shop

GFکافی شاپ

Ground Floor

GFطبقه همکف
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راهنماى طبقات
مرکز تجارى حیات سبز

︑﹢︲﹫︀ت ﹝︭﹢ل:
دو   ️﹐  ﹉︋  ︣︐﹞  ﹩︐﹡︀︨  ۵  ️﹞︀︲ آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢﹝﹩   ﹢﹚︋︀︑
︑﹊﹥، ︗﹠︦ ︎﹑ک آ﹋︣﹜﹫﹉ ٣ ﹝﹫﹙﹩ ﹝︐︣ و ا︨︐﹫﹊︣﹝︪﹊﹩ 

﹝︀ت ﹜﹫︤ری ︋︣ش ︠﹢رده.
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بک الیت پارچه ای
Fabric Lightbox

30



طرح پیشنهادی بک الیت پارچه ای
Fabric Lightbox Suggested Plan

︎︣و﹁﹫﹏ آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢﹝﹩

︨﹀︀ر︫﹩

︎︀ر ︀︋ ﹤︀پ ﹢ وی و دور دوزی ︨﹫﹙﹫﹊﹠﹩
د﹢اری / ﹡﹢ردار

ا︋︺︀د

︗﹠︦ ﹇︀ب

︗﹠︦ ︎﹑ک
﹡﹢ع ﹡﹢رد﹨﹩

︑︀︋﹙﹢ ﹨︀ی ︑︊﹙﹫︽︀︑﹩ ︋﹉ ﹐️ ︎︀ر﹥ ای ︑﹢︲﹫︀ت

ا︋︺︀د

︎︣و﹁﹫﹏ آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢﹝﹩︗﹠︦ ﹇︀ب

︨﹀︀ر︫﹩

︎︀ر ︀︋ ﹤︀پ ﹢ وی و دور دوزی ︨﹫﹙﹫﹊﹠﹩︗﹠︦ ︎﹑ک
د﹢اری / ﹡﹢ردار

︑︀︋﹙﹢ ﹨︀ی ︑︊﹙﹫︽︀︑﹩ ︋﹉ ﹐️ ︎︀ر﹥ ای ︑﹢︲﹫︀ت

﹡﹢ع ﹡﹢رد﹨﹩
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بیلبورد های دیجیتال
SMD Wall
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طرح پیشنهادی تلویزیون الرج فرمت
SMD Wall Suggested Plan

Pixel Pitch : P4 mm Indoor  

LED Tube:2121 

Pixel(dot/㎡): 62500 

Module pixle（dot）:64*32 

Module size（mm）::256*128 

Scanning Method: 1/16Scan 

Pixel Pitch : P5 mm Indoor  

LED Tube: 3528 

Pixel(dot/㎡): 40000 

Module pixle（dot）:64*32 

Module size（mm）:320*160 

Scanning Method: 1/16Scan 

Pixel Pitch : P4 mm Outdoor  

LED Tube:1921 

Pixel(dot/㎡): 62500 

Module pixle（dot）:256*128 

Module size（mm）: 64*32 

Scanning Method: 1/8 Scan 

Pixel Pitch : P5 mm Outdoor  

LED Tube:: 2727 

Pixel(dot/㎡): 40000 

Module pixle（dot）:64*32 

Module size（mm）: 320*160 

Scanning Method: 1/8 Scan 
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دیجیتال ساین
Digital Sign
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﹥ ﹝﹊︀ن   ︋﹩︧﹝﹛ ﹤﹀ ︀ ا﹁︤ودن ﹉ ﹋﹫﹢︨﹉ را︀﹡﹥ ای︮  ︀︮︊︀ن ﹝︪︀︾﹏ در ﹨﹞﹥ ︗︀︋ 
 ︀﹠︑ ﹤﹡ ﹩︧﹝﹛ ﹤﹡︀︀ی را﹨ ﹉︨﹢﹫﹋ .︡﹠︪︋ ﹩﹞ د﹢︊︋ د ، ﹝︪︀︾﹏ ︠﹢د را ﹝︡رن و﹢︠
︋︀︻︒ ا﹁︤ا︩ ﹁︣وش ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ ، ︋﹙﹊﹥ ︋︀︻︒ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ ﹋﹥ ︑︭﹢︣ ︫︣﹋️ را ار︑﹆︀ 
 ﹉ را از ﹡︷︣ ﹁﹠︀وری ︎﹫︪︣﹁︐﹥ ︑︣ ︗﹙﹢ه د﹨︡. ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ️﹋︫︣ ﹟داده و ا
ا︋︤ار ︑︊﹙﹫︽︀︑﹩ ﹡︊﹥ ﹋﹥ ︋﹥ ︻﹠﹢ان  ︡﹠﹝︫﹢﹨ ﹟﹀﹚︑ ﹉︀ را﹢﹛ ﹤﹡︀﹩ ﹨﹢︫﹞﹠︡ ﹋︀ر 
 ️︀︨ را وارد (︫︡ه ﹤ارا) ت﹐﹢︭﹞ ︀︑ ︡﹠﹠﹋ ︣︊︮ ︡﹠﹡ا﹢︑ ﹩﹝﹡ ︀ن︣︐︪﹞ ، ︡﹠﹋ ﹩﹞
︠﹢د ﹋﹠﹠︡. ︨︴﹀︮ ﹥ ﹜﹞︧﹩ ﹝︣ور را از ︵﹞ ﹅︭︣﹢﹐ت ﹝︐﹙︿ ︨︣﹎︣م ﹋﹠﹠︡ه و 
آ︨︀ن ︋︣ای ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠︡. دار﹡︡﹎︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از ﹋﹫﹢︨﹉ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡ ︑︀ ︋﹥ 
وب ︀︨️ ︠﹢د ︋﹥ ﹝︪︐︣︀ن ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ و ﹝︭﹢﹐︑﹩ را ﹋﹥ در ﹁︣و︫﹍︀ه ﹨︀ در 
د︨︐︣س ﹡﹫︧︐﹠︡ ︋﹥ ا︫︐︣اک ︋﹍︢ار﹡︡. ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ ﹡﹞︀︩ ا︨﹑︡﹨︀ از ﹝︭﹢﹐ت 
︀ ︠︡﹝︀︑﹩ ﹋﹥ ارا﹥ ﹝﹩ د﹨﹫︡ ا︖︀د ﹋﹠﹫︡ ،  ︀﹉ ﹁﹫﹙﹛ ︗﹫﹊︦ ︋︀﹋︦ در︨️ ﹋﹠﹫︡ 

.︡﹫﹠﹋ ︩︎ ﹩﹆﹫︨﹢﹞ ︣﹍و ﹝﹢ارد د ﹐︀︋ ️﹫﹀﹫﹋ ︀︋ ﹢︣︐︨و ︋︀ ٢ ︋﹙﹠︡﹎﹢ ا

﹡︣م ا﹁︤ار ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی را﹍︀ن
︋︣ای ︎﹫︪︊︣د ︋﹫︪︐︣ ا︨︐﹀︀ده از ︎﹢︨︐︣ د︖﹫︐︀ل آ﹡︡رو︡ ا﹡︡رو︡ی ︋︀ ﹉ ﹇︴︺﹥ ﹡︣م ا﹁︤ار ز﹝︀﹡︊﹠︡ی 
 ︣﹢︭︑ ︩︀﹝﹡ ︀ن﹞︡ت ز﹞ ﹟﹫﹫︺︑ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ روز و ︿﹚︐﹞ در ︨︀︻︀ت ︿﹚︐﹞ ︉﹛︀︴﹞ ︩︀﹝﹡ ︀ن ︋︣ای﹍را
و ︗﹙﹢ه ﹨︀ی ا﹡︐﹆︀ل ﹨﹞︣اه ︋︀︫﹫︡. ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل ، ﹉ ر︨︐﹢ران ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︨﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ روزا﹡﹥ ا︖︀د 
﹋﹠︡. ﹝﹠﹢ی ︊︮︀﹡﹥ در ︊︮ ، ﹝﹠﹢ی ﹡︀﹨︀ر ︋︺︡ از ︸︣ و ﹝﹠﹢ی ︫︀م در ︻︭︣. ا﹎︣ ︑︣︗﹫ ﹝﹩ د﹨﹫︡ آن را 

︀ً ︋﹥ روز ﹋﹠﹫︡. ︨︀ده ﹡﹍﹥ دار︡ ، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ ︋︡ون ا︨︐﹀︀ده از ﹡︣م ا﹁︤ار ، ︮﹀﹥ را ﹝︧︐﹆﹫﹞
 ﹤︋ ﹤﹋ ︡﹠︐︧﹨ HD ︡ه ر︨︀﹡﹥ ای﹠﹠﹋ ︩︎ ﹉ دارای Android ︡ا﹡︡رو ﹏﹆︐︧﹞ ﹩﹛︀︐﹫︖︀ی د﹨︣︐︨﹢︎
︫﹞︀ ا﹝﹊︀ن ﹝﹩ د﹨︡ آ﹡︀ را ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از USB ﹤︷﹁︀ ﹉ ︋﹥ روز ﹋﹠﹫︡. ︻﹊︦ ﹨︀ و ﹁﹫﹙﹛ ﹨︀ی ︠﹢د را ︋︣ 
روی USB ﹤︷﹁︀ ﹉ ︋︀ر﹎︢اری ﹋︣ده و ︨︍︦ آن را در ︮﹀︀﹝﹡ ﹤︩ ﹇︣ار د﹨﹫︡ ، ﹋﹥ ︎︣و﹡︡ه ﹨︀ را در 
 ︩︎  ﹤︋ ︫︣وع   ︩︀﹝﹡  ﹤﹀︮  ،  ﹤︷﹁︀ ﹋︣دن  ︗︡ا  از   ︦︎  .︡﹠﹋  ﹩﹞  ﹩︍﹋ ︠﹢د   ︩﹚﹁ دا︠﹙﹩   ﹤︷﹁︀

︑︭︀و︣ و ﹁﹫﹙﹛ ﹨︀ در  ﹉﹙﹆﹥ ﹝︡اوم ﹝﹩ ﹋﹠︡.
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حروف برجسته
Chanelium
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 مجموعه نگاران ساین با سابقه 12 ساله در زمینه تولید انواع تابلو های حروف برجسته
 و چنلیوم، امکان تولید هر نوع تابلوی حروف برجسته در ابعاد کوچک و بزرگ با انواع
 نور پردازی داخلی و بیرونی و همچنین انواع متریال را دار می باشد و از آنجایی که
 تنوع متریال در این کار بسیار گسترده است، نیاز به طراحی و انتخاب توسط کارفرما

و مطالعه روی محدوده جغرفیا و فاصله دید و عوامل دیگر می باشد

طرح پیشنهادی تابلو های حروف برجسته
Chanelium Suggested Plan
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ISO3864,BS 5499-4 ,BS5999-1 , ISO7010

OSHA1910.147
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2.1

تابلوهای ایمنی
Safety Signs
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Fire Signs

Safe and Emergency Conditions Signs

Prohibition Signs 

Mandatory Signs

Warning Signs
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Tel:  +982126420860

Mobile:  +982126420860

Post Code: 1919644163

Telegram: +989020015002

Web:  www.Negaaransign.ir

Unit 6. Floor 2. No. 14 Shams-e Tabrizi St. 

Mirdamad Blvd. Tehran. Iran.

Instagram: Negaaransign


