Safety Rooms

Бізнес картка
Заснована в 1973 році

8 виробничих заводів

З моменту придбання в липні
2008 року RB-Group
продемонструвала величезне
зростання (25% порівняно з
минулим роком).

Найбільший у світі виробник
захисних дверей(масове
налаштування)

One Stop Shop Виробництво
різноманітної продукції для
будівельної галузі

Найсильніший
бренд дверей в
Ізраїлі

Понад 100 мільйонів доларів
інвестицій у технології ,
дослідження та розробки
протягом 10 років

Новий виробничий
завод дебютує на
початку 2023 року

Продажі в понад 50 країнах у
всьому світі
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Історія кімнати безпеки в Ізраїлі
Вся історія сучасного Ізраїлю – це постійна боротьба за виживання. Країна воює фактично з моменту свого
заснування у 1948 році.
Під час першої війни в Перській затоці Ізраїль постраждав від ракетних атак Іраку, що призвело до жертв
серед цивільного населення. Після того, ізраїльський уряд вирішив оновити правила будівництва та додати
кімнати безпеки до всіх нових житлових і комерційних будівель.
Тому в 1993 році влада Ізраїлю зобов’язала забудовників будувати кімнати безпеки в усіх житлових та
громадських будівлях.
Відтоді кімнати безпеки стали стандартом і врятували життя багатьом цивільним особам під час кількох

конфліктів, забезпечили захист від тисяч ракет, випущених по ізраїльським містам.

Існують різні типи просторів безпеки:


Укріплена кімната безпеки у квартирі( мамад)- одне з приміщень квартири, в якому перебувають

домочадці


Кімната безпеки на поверсі – окреме приміщення на кожному поверсі, яке вміщує кілька сімей – мамак.



Коммерційна кімната безпеки – укриття ,сховище, бомбосховище);великий простір в об'єктах який

вміщує до 100 осіб.

Укріплена кімната безпеки для для житлових зон
та бомбосховищ


Побудовано відповідно до ізраїльських будівельних норм і вказівок командування фронту ЦАХАЛ.



Побудований із залізобетону та наступних компонентів:



Протиударні двері– призначені для запобігання проникненню вибухової хвилі й уламків, та також
забезпечують газову герметичність.



Протиударні вікна - призначені для запобігання проникненню вибухової хвилі й уламків, та також
забезпечують газову герметичність.



Система фільтрації та вентиляції -фільтри для захисту від атак хімічною зброєю.



Вентиляційні труби.



Мамад має психологічну перевагу: під час надзвичайних ситуацій мешканці квартири, а особливо діти,

залишаються у знайомій для них кімнаті зі своїми близькими. Це сприяє зниженню тривожності.

кімната безпеки для для житлових зон

Система фільтрації та вентиляції ЯБХ

 Система розроблена таким чином, щоб забезпечити максимальну зручність роботи під час
надзвичайних ситуацій.
 Система дозволяє безпечно перебувати в кімнаті безпеки без необхідності надягати протигази ЯБХ.
 Система забезпечує свіже повітря в режимі вентиляції, а фільтроване - оптимальний рівень
фільтрації.
 Система Lavi+ має ізраїльський стандартний знак SII4570 і сертифікат Головного командування
ЦАХАЛу відповідно до Регламенту 6869.

Ручна повітродувка

Електрична повітродувка

Протиударні герметичні двері для житлових зон та
захисних споруд
 Дві зварні сталеві оболонки з горизонтальними посиленнями.
•

Для захисних споруд та бомбосховищ використовуються більш товсті сталеві оболонки .

 Запірний замок із центральною засувкою та двома бічними засувами для герметизації дверей.
 Ручки для відкриття і закриття, три петлі.
 Периферійний ущільнювач, що відповідає стандартам, для повної герметизації.

Вибухові та осколкові герметичні двері для житлових
зон
 Дві зварні сталеві оболонки з горизонтальними посиленнями.
 Запірний замок із центральною засувкою та двома бічними засувами для герметизації дверей.
 Внутрішня сталева пластина 15 мм.
 Периферійний ущільнювач, що відповідає стандартам, для повної герметизації.

Противибухові та осколкові герметичні двері для
бомбосховищ
 Оцинкована противибухова пластіна 25 мм.
 Важельні ручки з'єднані з замком та верхнім і нижнім болтами зовнішнім верхнім і нижнім болтом для
герметизації дверей.

 Периферійний ущільнювач, що відповідає стандартам, для повної герметизації.
 Надміцні петлі.

Надміцні петлі

Замок з верхнім і
нижнім болтами

Противибухові та осколкові герметичні вікна


Посилене вікно кімнати безпеки подвійного призначення, що відповідає стандартам для нових
будівель.



Забезпечення захисту від вибуху та осколків, а також захисної герметизації від газоподібних речовин.



Одно- або двостулкові сталеві віконні полотна – 20 мм для житлових зон і 24 мм для захисних
споруд



Віконні стулки засуваються в приховані стінні кишені



Сталева пластина рухається на армованих сталевих підшипниках, розташованих у нижній частині
пластини



Внутрішнє вікно з алюмінієвою рамою і розсувною віконною конструкцією «стулка на стулку», стулки
проходять одна одну горизонтально.

Одностулкові сталеві віконні полотна

Двостулкові сталеві віконні полотна
Double Leaf

Вентиляційні труби
 Вентиляційні труби використовуються для вхідного та вихідного потоку повітря
 Два стандартних розміру: діаметр 4" і 8".

Металевий зварний повітропровід для
зовнішньої стіни звичайної конструкції, 4"

Металевий зварний повітропровід 4 " для
внутрішньої стіни

Металевий зварний повітропровід 4 " для
зовнішньої стіни промислового будівництва

Металевий зварний повітропровід
8 " для внутрішньої стіни

Металевий зварний повітропровід 8 " для
зовнішньої стіни промислового будівництва

Металевий зварний повітропровід для
зовнішньої стіни звичайної конструкції, 8"
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Резюме


Кімната безпеки — це рятівне рішення, яке неодноразово
перевірялося під час конфліктів, які час від часу відбуваються в
Ізраїлі.



Кімната безпеки є важливою складовою захисту та безпеки
цивільного населення під час збройних конфліктів.



Кімнати безпеки– це життєво необхідна річ. Це питання безпеки,
психологічне здоров'я громадян .



RB є добре відомим і визнаним брендом продуктів безпеки на

ізраїльському ринку.


Виробничі підприємства RB знаходиться в безпосередній
близькості від лінії фронту - ми співчуваємо українському народу
і не з чуток знаємо, через що він проходить.



RB приносить знання та рішення у сфері цивільної безпеки, а
також виготовляє всю необхідну продукцію для кімнати безпеки.

