
أ /153



2016 NHC
1437/2/8 7262

� �



أ /153

أ /153





 لماذا بيوت تالل
 هي بيوت العمر؟





 لماذا بيوت تالل
 هي بيوت العمر؟



مطارالملك خالد الدولي20 د
واجهة الرياض 25 د

جامعة االميرة نورة 25 د
استاد الملك فهد 25 د

مستشفى الملك عبدالله 25 د

 المشروع يقع بالقرب  من طريق الجنادرية

https://goo.gl/maps/9sjojacHX1cBn88K6


 لماذا بيوت تالل
 هي بيوت العمر؟



 شوارع ذات خصوصية
بواجهات متنوعة



 لماذا بيوت تالل
 هي بيوت العمر؟







مساحة المشروع      ١٠٩٫٠٠٠ م٢

 عدد البيوت              ٣١٦ ڤيال

 بيــوت تالل فــي الفرســان تتيــح لــك تملــك بيــت
العصريــة تصاميمنــا  بمرونــة  فنتميــز   العمــر، 

 لتحـــــــــــــتوي عائلتـــــك اليــــوم وغـــــًدا
 يقــع المشــروع بالقــرب مــن طريــق الجنادريــة
مــن والقريــب  وجديــد،  راقــي  حــي   فــي 
 الخدمــات التجاريــة والصحيــة والتعليميــة فنلبــي
 لــك احتياجــك بمســاحات تبــدأ مــن ٢٥٠ م٢ ،
ونزودك بجــــميع الضمانـــات بـــيسر وســـهولة



                       مدخل
          دورة مياه١

   مجلس وصالة طعام
       مطبخ وطاولة طعام

غرفة معيشة
        دورة مياه٢

                    

                      غرفة ماستر ١
                           دورة مياه

غرفة ماستر٢
            دورة مياه

          غرفة نوم ١
دورة مياه

غرفة معيشة و ركن قهوة
                        مساحة تخزين

       غرفة خادمة
         دورة مياه

      مساحة غسيل
غرفة معيشة

               دورة مياه

المساحة البنائية= ٣٤٧ م٢

  A   نموذج 

الدور األرضي :

 الدور األول:

 الدور الثاني:
:

 مساحة األرض تبدأ من ٢٥٠ م٢

٢*١.٧م٢
١.٨*١.٥ م ٢
٨.٥*٤.٢م٢
٦.٥*٤.٢ م٢
٥.٨*٣.٨ م٢
١.٨*١.٧ م٢

٧.٤*٤.٢ م٢
١.٧*٢.٩م٢
٤.٢*٤.٥م٢
٢.٩*١.٧م٢
٤.٥*٣.٧م٢
٢.٤*١.٧م٢
٤*٥م٢
١.٨*٢.٥م٢

٣.٧*١.٨م٢
١.٣*١.٨م٢
٢*١م٢
٤.٢*٤.١م٢
٢.٣*١.٨م٢

*



                       مدخل
دورة مياه١

    مجلس
صالة طعام

     غرفة معيشة
                دورة مياه٢

                    مطبخ

١.٨*١.٩م٢
١.٣*٢م٢
٥.٥*٥م٢
٣.٧*٣.٩م٢
٤.١*٣.٧م٢
٢.٦*١.٧م٢
٣.٩*٤.٢م٢

غرفة ماستر ١
                      غرفة تبديل

                           دورة مياه
غرفة ماستر ٢

            دورة مياه
           غرفة نوم
دورة مياه

غرفة معيشة
          
                        

٤*٦.٣ م٢
١.٨*١.٤ م٢
٢.٥*١.٨ م٢
٤.٤*٣.٩ م٢
٢.٦*١.٨ م٢
٤.٢*٣.٩ م٢
٢.٦*١.٧ م٢
٤*٤.١ م٢

       غرفة خادمة
         دورة مياه

      غرفة غسيل
غرفة معيشة

               دورة مياه

٢.٦*٢.٥ م٢
١.١*٢.٥ م٢
١.١*٢.٥ م٢
٤.٦*٣.٨ م٢
٢*١.٨ م٢

*

المساحة البنائية= ٣٣٥ م٢ مساحة األرض تبدأ من ٢٥٠ م٢

 B   نموذج

الدور األرضي :

 الدور األول:

 الدور الثاني:
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