
VILLA + MORGAGE

فيال باألقساط
live safe عش بأمان

8640 K.D
د.ك

Block 39 / 40, Bank Street, Shuwaikh, Kuwait CONTACT US

24 816 514 - 24 815 105

قسط 
شهري

99
K.D

STUDIO
CHALET / DIWANIYA
ONE BEDROOM VILLA
TWO BEDROOM VILLA
TWO BEDROOM & TERRACE
THREE BEDROOM VILLA

ستوديو
شاليه / ديوانية

فيال غرفة نوم
فيال غرفتني نوم مع بلكونة

فيال ثالثة غرف نوم

نطـــاق العمــل
< يجب على العميل إخطارنا في حالة شراء األجهزة املنزلية.

< يحظر على العميل وضع أجهزة ثقيلة أو القيام بالبناء فوق السطح وأن تأكد العميل من 
قدرة املبنى على التحمل فإن شركتنا غير مسؤولة عن أي ضرر ناجت.

< ينبغي على العميل توفير مصدر الكهرباء واملاء والصرف الصحي املناسب وأن يكون املكان 
سهل الوصول إليه.

< جتهيز قاعدة املبنى من الكونكريت على مسؤولية العميل.

Homes, Factories, Farms, Chalets, Public buildings
ــق عمومية ــراف م شــالــيــهــات،  مـــــزارع،  مــصــانــع،  ــوت،  ــي ب

65098791 - 99877169

43 K.D/mo
د.ك / ش

القسط الشهري

3,375 K.D
د.ك



مميزات الفيال
< سرعة التنفيذ: مدة التنفيذ بحد أدنى 25 يومًا.

< التكلفة: يوفر لك هذا املشروع سكن مالئم بأقل التكاليف.
< توفير املساحات الداخلية باستخدام أقل سماكة للحائط وهي 7 سم.

< االستخدامات:
- مناسب لبناء دور إضافي فوق سطح املبنى.

- للشاليهات واملزارع واملصانع والديوانيات واملرافق العامة احلكومية واخلاصة.
< املقاسات: ميكن تنفيذ أي مقاسات أخرى يريدها العميل.

< الكفالة: مدة الكفالة سنة واحدة وتشمل العيوب املصنعية.
< اجلودة: املواد املستخدمة مدعمة بشهادات صادرة من اجلهات الرسمية.

< السداد: الدفعة األولى %50 من التعاقد و  %50 قبل استالم املبنى.

< اإلرتفاع الداخلي 2.80 متر واخلارجي 3.10 متر.
< النظام اإلنشائي:-

- نظام احلوائط اخلارجية من السمنت بورد مدعم بهياكل حديدية وسماكة احلوائط 7سم 
واألسقف سماكة 7 سم أو 12 سم.

- نظام احلشوة استايرو بورد عازل للصوت مع تغطية كاملة للفراغات.
واملاء  السمنت بورد بجودة عالية عازل للصوت واحلرارة واحلريق  - اجلدران واألسقف من 

مدعم بشهادات عاملية.
- التمديدات الصحية من املواسير واملرحاض واملغسلة وشاور بوكس.

- التمديدات الكهربائية من مواصفات اخلليج.

Affordable, Fastest, Most Modern Way of Constructing

أوفر وأسرع وأحدث طريقة للبناء

مواصفات الفيال
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القسط الشهري
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