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All in Destination Path
فرآینـد و مقولـه هایـی کـه منجـر بـه مسـیر یابـی موفـق افـراد دریـک سـاختمان پیچیـده مـی گـردد ،مسـئله چالش
برانگیزی اسـت.
کاربران یک محیط ،هریک دارای سطح متفاوت آگاهی در درک از محیط و توانایی مسیریابی هستند.
از دهـه  70میلادی تاکنـون کـه زمـان حرف اول را مـی زند محققان زیادی در امر تسـهیل فرآیند مسـیریابی تحقیقات
گوناگونـی انجـام داده و اسـتانداردهای متعـددی برای اجرای صحیح مسـیریابی پیشـنهاد کرده اند.
اصولی که در طراحی یک مسیر درست می تواند نقش بسزایی داشته باشند عبارتند از:
 استفاده از عالئم و الگوهای ساختاری مناسب طراحی کاراکترهای بصری متفاوت استفاده از یک نقشه کلی و جامع جهت پیدا کردن دید کلی از مسیر برای مخاطبشـرکت پرتو آوران سـما برند تجاری سماسـاین فعالیت خود را با در اختیار داشـتن پرسـنلی مجرب و متعهد و ماشـین
آالت مجهـز و پیشـرفته بـا ارائـه کیفیتـی ممتـاز در زمینـه تولیـد انـواع تابلوهـای مسـیریابی و راهنمـا ،انـواع برش و
طراحـی روی انـواع کاال و محصـوالت ،تولیـد پلاک و اتیکت پرسـنلی و دیگر انـواع محصوالت چاپ با هـدف رضایتمندی
مشـتری آغاز کرده اسـت.
هـم اکنـون ایـن مجموعـه آمادگی خـود را جهت ارائه انـواع محصوالت و خدمات خـود از قبیل مشـاوره ،طراحی ،تولید
و نصـب ،خدمـات پیـش ازچـاپ ،چـاپ و پس از چـاپ به تمامی ارگانها و شـرکت های داخلـی وخارجی اعلام می دارد.
شـایان ذکـر اسـت کارنامـه کاری مـا را می توانید در شـرکت های بـزرگ و صاحب نام کشـور که در ذیل نـام آن ها ذکر
شده است ،مشـاهده نمایید:
شـرکت بازرگانـی بیـن المللـی تامیـن اجتماعی ،آسـتان قـدس رضـوی ،بانک قرض الحسـنه مهـر ایران ،مـوزه انقالب
اسلامی ودفاع مقدس ،جهاددانشـگاهی علوم پزشـکی تهران ،شـرکت گلدیران(ال جی) ،مجموعه هتل های ایرانگردی
وجهانگـردی ،شـرکت عالئـم راهنمایـی وفنی ایران ،فرودگاه های بین المللی سـاری ،گرگان ،یاسـوج ،کرمانشـاه ،بجنورد
و آبـادان ،بیمارسـتان هـای تهـران کلینیـک ،آراد ،مهـراد ،کسـری ،شـهرام ،نـگاه ،فارابـی ،شـهید لواسـانی ،اکبرآبادی،
رازی ،امـام حسـین(ع) ،حضـرت رسـول اکرم(ص) ،حضـرت علی اصغر(ع) ،مهرآئین لواسـان ،قائم مشـهد ،مادرمشـهد،
طالقانی مشـهد ،اکبر مشـهد ،سـینا مشـهد ،امام حسـین شـاهرود ،کوثر ایالم ،امام خمینی اردبیل،قائم بوشهر،چشـم
پزشـکی توس ،دامپزشـکی خاورمیانه وهمچنین هتل بزرگ تهران ،هتل بشـری مشـهد ،هتل آسـمان وسـتاره اصفهان،
هتـل فرزانـگان و امید مشـهد ،مجتمع جهان نما مشـهد ،مجتمع بامیـک تهران ،مجتمع تجاری رویال سـعادت آباد،
مجتمع آواسـنتر ،مرکـز خرید عـرش آجودانیه و...

لطفا بارکد باال را اسکن نمایید
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در دنیای امروزی اجرای عالئم وتابلوهای مسیریابی با روش و اشکال مختلفی اجرا می شوند  .یکی
از محبوبترین و پرکاربردترین این تابلوها  ،تابلو نوردار (الیت باکس ) می باشد .تولید این تابلو
عموما از ساده ترین و در دسترس ترین متریال های موجود صورت گرفته و اصوال ضخامت این
تابلوها زیاد می باشد .شرکت پرتوآوران سما برند تجاری ( سما ساین ) با استفاده از تکنولوژی های
روز در صنعت چاپ و با به کارگیری نیروهای مجرب و متعهد توانسته است تابلوی الیت باکسی
با ضخامت تنها  8میلی متر تولید و عرضه کند.

Light Box
الیت بـاکـس

از مشخصات این تابلو می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
 -1ضخامت حداقل  8میلیمتر
 -2مصرف پایین انرژی
 -3پخش نور به صورت یک دست
 -4تنوع در طراحی و رنگ

 -5تولید در ابعاد و اندازه های مختلف
 -6قابلیت اجرا در داخل و خارج ساختمان
-7قابلیت اجرا به صورت دیواری ،آویز  ،پرچمی
و رومیزی

Light Box
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مجتمع بامیک تهران  -تابلوی راهـنمای طبقات الیت باکس

مرکزخریدعرشآجودانیه| تابلو راهنمای الیت باکس

تابلو راهنمای الیت باکس

تابلو راهنمای الیت باکس فرودگاه کرمانشاه

پروژه تابلوهای راهنمای فرودگاه ساری

پروژه تابلوهای راهنمای کلینیک چشم پزشکی توس

پروژه تابلوهای راهنمای مجتمع رویال سعادت آباد

تـوتـِم الیـت باکـس

تابلو راهنمای الیت باکس فرودگاه کرمانشاه

آلومینیــوم آنادایــز شــده :بــه مجموعــه عملیاتــی کــه بــا تشــکیل یــک الیــه نــازک اکســیدی بــر روی

قطعــات آلومینیومــی باعــث افزایــش ســختی ،مقاومــت در برابــر خوردگــی ،ایجــاد نمــای تزئینــی و

تغییــر برخــی از خصوصیــات فیزیکــی آنهــا مــی گــردد آنادایزینــگ اطــاق مــی شــود.

پرتــوآوران ســما ،امــروز بــا الگــو گیــری از آخریــن طــرح هــا و متدهــای روز دنیــا و بــا در اختیــار

داشــتن َمتریــال هــای گوناگــون ماننــد آلومینیــوم آنادایــز شــده و کارگاه مخصــوص تابلوســازی قــادر
بــه ســاخت کلیــه تابلوهــای راهنمــا مقتضــی بــا ســلیقه و بودجــه مشــتریان مــی باشــد.

Aluminum
آلـومـینـیـوم

تابلو های آلومینیومی انواع گوناگونی دارند که می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 -4تابلوهای عمود
 -1راهنمای طبقات
 -5تابلوهای رومیزی
 -2توتِم
 -6پالک سینه و پالک دستگاه
 -3تابلوهای آویز و دیواری
ویژگی های تابلو های آلومینیومی:
قابلیت اجرا به صورت تخت و محدب
ابعاد استاندارد
قابلیت اجرا به صورت یک رو یا دورو
تنوع در طراحی و رنگ
قابلیت شست و شو
قابلیت جابجایی آیتم ها (پالک)

Aluminum

نمونه تابلوهای عمود ،رومیزی و دیواری و راهنمای طبقات
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نمونه تابلوهای عمود ،دیواری و آویز

Aluminum

نمونه تابلوهای راهنمای طبقات

نمونه توتم های آلومینیومی و کامپوزیتی
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نمونه اتیکت پرسنلی

نمونه پالک دستگاه

امروزه استفاده از عالئم ایمنی فوتولومینسنت جهت اخذ پایان کار و تائیدیه سازمان آتش نشانی
و همچنین دریافت  ISOضروری می باشد .شرکت پرتوآوران سما ،با تجهیزات پیشرفته خود
تمامی تابلوهای ایمنی مورد نیاز را با باالترین کیفیت ممکن تولید کرده و تمامی استاندارد های
الزم را در این پروسه رعایت می کند.
مواد اولیه این محصوالت نیز دارای استاندارد های  ASTM E2073آمریکا و DIN 67510
آلمان می باشند که حداقل هایی را در مورد محاسبه شدت نور ارائه کرده اند .تمامی تابلو ها از
جنس پلکسی گالس و با ضخامت سه میلی متر بوده و قابلیت جذب و نشر نور محیط و بازتابش
آن در تاریکی را دارند.

Safety

ایــمــنی

مواد فوتولومینسنت استفاده شده در این تابلوها تحت پوشش پلکسی گالس شفاف (شیشه ای)
با ضخامت سه میلی متر محافظت شده و طی این فرآیند این مواد از هرگونه آسیب احتمالی و از
بین رفتن در امان خواهند بود .مواد اولیه استفاده شده در این محصوالت بین المللی ،ترکیباتی
از اکسیدهای آلومینیوم و مواد معدنی بوده که باعث بوجود آمدن خاصیت بازتابش نور می شود و
سالیان سال عمر کرده و چرخه جذب و نشر نور در آنها اتفاق می افتد .تمامی محصوالت و عالئم
ایمنی این مجموعه منطبق با استاندارد بین المللی  ISO 7010.2012می باشد .این استاندارد
جدید ترین استاندارد در حوزه ایمنی و سالمت در اروپا می باشد که بر اساس اعالمیه کمیته
اجرایی عالئم ایمنی و سالمت ، HSSAکلیه اعضا موظف به اجرای آن می باشند.

Safety

نمونه تابلوهای ایمنی آویز و دیواری
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نمونه تابلوهای ایمنی آویز و دیواری

تابلوهایترکیبی

بطور کلی متریال مصرفی در صنعت تابلو سازی و دکوراسیون داخلی به  ۲دسته اصلی فلزات و غیر فلزات
تقسیم بندی می شود .متریال فلزی شامل انواع ورق های استیل  ،آهن  ،آلومینیوم و کامپوزیت می باشد
که هر کدام متناسب با مکان و موقعیت جوی هوا محل  ،هارمونی محیط و کاربرد آن مورد استفاده قرار می
گیرند و غالب ًا اولین و بهترین گزینه جهت تابلو سازی در فضاهای بیرونی می باشد .متریال غیر فلزی از قبیل
ورقهایی چون  :مولتی استایل  ،پی وی سی  ،پلکسی گالس  ،ا ِم دی ا ِف و چوب هستند که کاربرد استفاده
از آنها بیشتر مناسب برای فضاهای داخل می باشد .در بعضی موارد جهت افزایش زیبایی و یا در مواردی که
تابلوها کاربرد خاص دارند از چند متریال در ساخت آن ها استفاده می گردد.

