
3736 UNITS الوحدات



3938

STUDIO اســتوديـــو

من 444.55 إلى 455.48 
قدم مربع

DISCLAIMER

1. All dimensions are in imperial and metric, and measured from finish to finish excluding construction tolerances.
2. All materials, dimensions, and drawings are approximate only.
3. Information is subject to change without notice at the developer’s absolute discretion.
4. Actual area may vary from the stated area.
5. Drawings not to scale.
6. All images used are for illustrative purposes only and do not represent the actual size, features, specifications, fittings, and furnishings.
7. The developer reserves the right to make revisions/alterations, at its absolute discretion, without any liability whatsoever.

بيان إخالء المسؤولية

جميع األبعاد بالقياسات اإلمبريالية والمترية، ويتم قياسها من النهاية إلى النهاية، باستثناء تحمل البناء.. 1

تكون جميع المواد واألبعاد والرسومات تقريبية فقط.. 2

ا للتقدير المطلق للمطور.. 3
ً

المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار وفق

قد تختلف المنطقة الفعلية عن المنطقة القياسية.. 4

الرسومات ال تعتمد على مقياس.. 5

جميع الصور المستخدمة هي ألغراض التوضيح فقط، وال تمثل الحجم الفعلي والميزات والمواصفات والتركيب والمفروشات.. 6

ا لتقديره المطلق، دون تحمل أي مسؤولية مهما كانت.. 7
ً

يحتفظ المطور بالحق في إجراء المراجعات/ تعديالت وفق

444.55 to 455.48 
SQUARE FEET



4140



4342



4544

ONE BEDROOM +
LIVING ROOM

غرفة
وصالة

DISCLAIMER

1. All dimensions are in imperial and metric, and measured from finish to finish excluding construction tolerances.
2. All materials, dimensions, and drawings are approximate only.
3. Information is subject to change without notice at the developer’s absolute discretion.
4. Actual area may vary from the stated area.
5. Drawings not to scale.
6. All images used are for illustrative purposes only and do not represent the actual size, features, specifications, fittings, and furnishings.
7. The developer reserves the right to make revisions/alterations, at its absolute discretion, without any liability whatsoever.

بيان إخالء المسؤولية

جميع األبعاد بالقياسات اإلمبريالية والمترية، ويتم قياسها من النهاية إلى النهاية، باستثناء تحمل البناء.. 1

تكون جميع المواد واألبعاد والرسومات تقريبية فقط.. 2

ا للتقدير المطلق للمطور.. 3
ً

المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار وفق

قد تختلف المنطقة الفعلية عن المنطقة القياسية.. 4

الرسومات ال تعتمد على مقياس.. 5

جميع الصور المستخدمة هي ألغراض التوضيح فقط، وال تمثل الحجم الفعلي والميزات والمواصفات والتركيب والمفروشات.. 6

ا لتقديره المطلق، دون تحمل أي مسؤولية مهما كانت.. 7
ً

يحتفظ المطور بالحق في إجراء المراجعات/ تعديالت وفق

841.64 to 1588.23
SQUARE FEET

من 841.64 إلى 1588.23
قدم مربع

TYPE A   A نموذج



4746



4948



5150

DISCLAIMER

1. All dimensions are in imperial and metric, and measured from finish to finish excluding construction tolerances.
2. All materials, dimensions, and drawings are approximate only.
3. Information is subject to change without notice at the developer’s absolute discretion.
4. Actual area may vary from the stated area.
5. Drawings not to scale.
6. All images used are for illustrative purposes only and do not represent the actual size, features, specifications, fittings, and furnishings.
7. The developer reserves the right to make revisions/alterations, at its absolute discretion, without any liability whatsoever.

بيان إخالء المسؤولية

جميع األبعاد بالقياسات اإلمبريالية والمترية، ويتم قياسها من النهاية إلى النهاية، باستثناء تحمل البناء.. 1

تكون جميع المواد واألبعاد والرسومات تقريبية فقط.. 2

ا للتقدير المطلق للمطور.. 3
ً

المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار وفق

قد تختلف المنطقة الفعلية عن المنطقة القياسية.. 4

الرسومات ال تعتمد على مقياس.. 5

جميع الصور المستخدمة هي ألغراض التوضيح فقط، وال تمثل الحجم الفعلي والميزات والمواصفات والتركيب والمفروشات.. 6

ا لتقديره المطلق، دون تحمل أي مسؤولية مهما كانت.. 7
ً

يحتفظ المطور بالحق في إجراء المراجعات/ تعديالت وفق

841.64 to 1588.23
SQUARE FEET

من 841.64 إلى 1588.23
قدم مربع

ONE BEDROOM +
LIVING ROOM

غرفة
وصالة

TYPE B  B نموذج



5352

1019.68 to 2362.05 
SQUARE FEET

من 1019.68 إلى 2362.05
قدم مربع

DISCLAIMER

1. All dimensions are in imperial and metric, and measured from finish to finish excluding construction tolerances.
2. All materials, dimensions, and drawings are approximate only.
3. Information is subject to change without notice at the developer’s absolute discretion.
4. Actual area may vary from the stated area.
5. Drawings not to scale.
6. All images used are for illustrative purposes only and do not represent the actual size, features, specifications, fittings, and furnishings.
7. The developer reserves the right to make revisions/alterations, at its absolute discretion, without any liability whatsoever.

بيان إخالء المسؤولية

جميع األبعاد بالقياسات اإلمبريالية والمترية، ويتم قياسها من النهاية إلى النهاية، باستثناء تحمل البناء.. 1

تكون جميع المواد واألبعاد والرسومات تقريبية فقط.. 2

ا للتقدير المطلق للمطور.. 3
ً

المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار وفق

قد تختلف المنطقة الفعلية عن المنطقة القياسية.. 4

الرسومات ال تعتمد على مقياس.. 5

جميع الصور المستخدمة هي ألغراض التوضيح فقط، وال تمثل الحجم الفعلي والميزات والمواصفات والتركيب والمفروشات.. 6

ا لتقديره المطلق، دون تحمل أي مسؤولية مهما كانت.. 7
ً

يحتفظ المطور بالحق في إجراء المراجعات/ تعديالت وفق

TWO BEDROOM +
LIVING ROOM

غرفتان
وصالة

TYPE A   A نموذج



5554



5756



5958

1019.68 to 2362.05 
SQUARE FEET

من 1019.68 إلى 2362.05
قدم مربع

DISCLAIMER

1. All dimensions are in imperial and metric, and measured from finish to finish excluding construction tolerances.
2. All materials, dimensions, and drawings are approximate only.
3. Information is subject to change without notice at the developer’s absolute discretion.
4. Actual area may vary from the stated area.
5. Drawings not to scale.
6. All images used are for illustrative purposes only and do not represent the actual size, features, specifications, fittings, and furnishings.
7. The developer reserves the right to make revisions/alterations, at its absolute discretion, without any liability whatsoever.

بيان إخالء المسؤولية

جميع األبعاد بالقياسات اإلمبريالية والمترية، ويتم قياسها من النهاية إلى النهاية، باستثناء تحمل البناء.. 1

تكون جميع المواد واألبعاد والرسومات تقريبية فقط.. 2

ا للتقدير المطلق للمطور.. 3
ً

المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار وفق

قد تختلف المنطقة الفعلية عن المنطقة القياسية.. 4

الرسومات ال تعتمد على مقياس.. 5

جميع الصور المستخدمة هي ألغراض التوضيح فقط، وال تمثل الحجم الفعلي والميزات والمواصفات والتركيب والمفروشات.. 6

ا لتقديره المطلق، دون تحمل أي مسؤولية مهما كانت.. 7
ً

يحتفظ المطور بالحق في إجراء المراجعات/ تعديالت وفق

TWO BEDROOM +
LIVING ROOM

غرفتان
وصالة

TYPE B   B نموذج



6160



6362


