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 لماذا بيوت تالل
 هي بيوت العمر؟



 لماذا بيوت تالل
 هي بيوت العمر؟

اضغط هنا لزيارة الموقع



مطار الملك فهد الدولي 30 د

مستشفى صفوى العام 12 د

 سيتي مول 25 د

مدارس الصفا الحديثة االهلية 10 د

 كلية لينكون/الكلية التقنية العالمية للبنات 25 د

نافذ الى جسر وطريق صفوى-رأس تنورة البحري

 حـــــي شــبـــه مــــــبــــــــــــــــــّوب
 لرفع مستوى األمـــــــــــــان و الخـصــوصـــــــية
 يتم تفعيل هذه الخاصية برغبة إتحاد المالك

-https://goo.gl/maps/sDHاضغط هنا لزيارة الموقع
FWscEuQboCJAKA

https://goo.gl/maps/sDHFWscEuQboCJAKA


 لماذا بيوت تالل
 هي بيوت العمر؟





 لماذا بيوت تالل
 هي بيوت العمر؟







 بيوت تالل في َقمرة تتيح لك تملك بيت العمر،
 فنتميز بمرونة تصاميمنا العصرية لتحتوي

 عائلتك اليوم وغًدا. يقع المشروع على قرابة
 من الخدمات التجارية والصحية والتعليمية

 فنلبي لك احتياجك بمساحات تبدأ من 250 م2،
 ونزودك بجميع الضمانات بيسر وسهولة.
 فالمشروع نافذ الى نافذ الى جسر وطريق

صفوى-رأس تنورة البحري

مساحة المشروع       161،435م2
عدد البيوت              499 ڤيال

*صورة تخيلية للواجهات بانتظار اعتمادها النهائي



                مدخل
              مغاسل

            دورة مياه١
               مجلس

         طاولة طعام
      غرفة معيشة

           دورة مياه٢
                مطبخ

                    

         غرفة ماستر ١
             غرفة تبديل

                دورة مياه
         غرفة ماستر ٢

              دورة مياه
              غرفة نوم  ١

دورة مياه
              غرفة معيشة

                        

غرفة ماستر٣
         دورة مياه

       غرفة خادمة
          دورة مياه

      غرفة غسيل
               

المساحة البنائية= ٣٣٥ م٢

نموذج توليب

الدور األرضي :

 الدور األول:

 الدور الثاني:
:

 مساحة األرض تبدأ من ٢٥٠ م٢

٣،٧٥*١،٧ م٢
١،٧٥*١،٦ م٢
١،٦*١،٥ م٢
٤،٤٥*٤،٤ م٢
٤،٨٥*٤ م٢
٦،١*٣،٩ م٢
٢،٤*١،٢م٢
٣،٦٥*٣،٥ م٢

٥،١٥*٣،٩ م٢
٢،٧*٢،٤ م٢
٢،٧ *١،٨ م٢
٤،٣*٤ م٢
٢،٧*١،٨ م٢
٣،٩٥*٣،٩ م٢
٢،٧*١،٨ م٢
٥،١٥*٤ م٢

٣،٩*٣،٨٥ م٢
٢،٦*١،٧ م٢
٢،٦*٢،٥ م٢
٢،٥*١،٢ م٢
٤*١ م٢

تتوفر ڤيال دوبلكس و تاونهاوس لهذا النموذج *

*صورة تخيلية للواجهات بانتظار اعتمادها النهائي *صورة تخيلية للواجهات بانتظار اعتمادها النهائي



         غرفة ماستر ١
             غرفة تبديل

                دورة مياه
غرفة نوم١
              غرفة نوم ٢

دورة مياه
              غرفة معيشة

                        

                مدخل
            دورة مياه١

               مجلس
         طاولة طعام

      غرفة معيشة
           دورة مياه٢

                مطبخ
                    

         غرفة ماستر٢
         دورة مياه

       غرفة خادمة
          دورة مياه

      غرفة غسيل
               

 الدور األول:

 الدور الثاني:

١،٨*١،٦ م٢
٢*١،٥ م٢
٤،٨٥*٤ م٢
٤،١٥*٤ م٢
٩*٤،٥ م٢
٢،٤*١،٢ م٢
٤،٢٥*٣.٥ م٢

٤.٤٥*٣،٩ م٢
٢،٦*٢،٤ م٢
٢،٦*١،٨ م٢
٤،٦٥*٤ م٢
٤*٣،٩ م٢
٢،٦*١،٨ م٢
٥،٧٥*٤ م٢

٣،٨٥*٣،٧٥ م٢
٢،٤٥*١،٧ م٢
٢،٧٥*٢،٤٥ م٢
٢،٧٥*١،٢ م٢
٣،٧٥ *١،١ م٢

*

المساحة البنائية= ٣٢٠ م٢ مساحة األرض تبدأ من ٢٥٠ م٢

نموذج آلڤندر

الدور األرضي :

*صورة تخيلية للواجهات بانتظار اعتمادها النهائي
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