
3 Bedroom Semi-detached

3 Bedroom Townhouse

2 Bedroom Townhouse

Masterplan
 ُمخطط رئيسي
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2 Bedroom 
Townhouse Keyplan

1-Measurements are indicative ‘finish to finish’ in Metric & Imperial excluding construction tolerance. 2-Plots/units dimensions may vary from 
brochure; 3-All images used are for illustrative purposes only. 4-Unless stated otherwise, all fittings and interior decorative items shown are for 
illustrative purposes only. 5-The developer reserves the right to make alterations, at its absolute discretion, without any liability whatsoever up 
to the final ‘as built’ status.

Ground Floor Area: 876.2 Sqft
First Floor Area: 664.1 Sqft
Total Area: 1541 Sqft

SARAB

Residence Specifications

1- تشير األرقام الواردة إىل القياسات النهائية من سطح الحائط المشطب إىل سطح الحائط المشطب الُمقابل له وبالوحدات المترية واإلنجليزية باستثناء التفاوت المسموح 
به يف األعمال اإلنشائية. 2-قد تختلف أبعاد القطع/ الوحدات عما هو موضح يف البرشور؛ 3-جميع الصور الواردة هي ألغراض التوضيح فقط. 4-جميع التجهيزات والديكورات 
الداخلّية الواردة هي ألغراض التوضيح فقط، ما لم يرد خالف ذلك صراحة. 5-يحتفظ المطّور، ووفقاً لتقديره المطلق، بحقه يف إجراء التعديالت دون أي مسؤولية مترتبة على 

ذلك حتى إنجاز العمل بصورة نهائية

Floor Plans
المخططات الطابقّية
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3 Bedroom Townhouse 
Keyplan

1-Measurements are indicative ‘finish to finish’ in Metric & Imperial excluding construction tolerance. 2-Plots/units dimensions may vary from 
brochure; 3-All images used are for illustrative purposes only. 4-Unless stated otherwise, all fittings and interior decorative items shown are for 
illustrative purposes only. 5-The developer reserves the right to make alterations, at its absolute discretion, without any liability whatsoever up 
to the final ‘as built’ status.

1- تشير األرقام الواردة إىل القياسات النهائية من سطح الحائط المشطب إىل سطح الحائط المشطب الُمقابل له وبالوحدات المترية واإلنجليزية باستثناء التفاوت المسموح 
به يف األعمال اإلنشائية. 2-قد تختلف أبعاد القطع/ الوحدات عما هو موضح يف البرشور؛ 3-جميع الصور الواردة هي ألغراض التوضيح فقط. 4-جميع التجهيزات والديكورات 
الداخلّية الواردة هي ألغراض التوضيح فقط، ما لم يرد خالف ذلك صراحة. 5-يحتفظ المطّور، ووفقاً لتقديره المطلق، بحقه يف إجراء التعديالت دون أي مسؤولية مترتبة على 

ذلك حتى إنجاز العمل بصورة نهائية

Ground Floor Area: 1012.9 Sqft
First Floor Area: 797.6 Sqft
Total Area: 1811 Sqft

Residence Specifications

Floor Plans
المخططات الطابقّية
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Semi Detached Villa 
Keyplan

1-Measurements are indicative ‘finish to finish’ in Metric & Imperial excluding construction tolerance. 2-Plots/units dimensions may vary from 
brochure; 3-All images used are for illustrative purposes only. 4-Unless stated otherwise, all fittings and interior decorative items shown are for 
illustrative purposes only. 5-The developer reserves the right to make alterations, at its absolute discretion, without any liability whatsoever up 
to the final ‘as built’ status.

1- تشير األرقام الواردة إىل القياسات النهائية من سطح الحائط المشطب إىل سطح الحائط المشطب الُمقابل له وبالوحدات المترية واإلنجليزية باستثناء التفاوت المسموح 
به يف األعمال اإلنشائية. 2-قد تختلف أبعاد القطع/ الوحدات عما هو موضح يف البرشور؛ 3-جميع الصور الواردة هي ألغراض التوضيح فقط. 4-جميع التجهيزات والديكورات 
الداخلّية الواردة هي ألغراض التوضيح فقط، ما لم يرد خالف ذلك صراحة. 5-يحتفظ المطّور، ووفقاً لتقديره المطلق، بحقه يف إجراء التعديالت دون أي مسؤولية مترتبة على 

ذلك حتى إنجاز العمل بصورة نهائية

Ground Floor Area: 1104.4 Sqft
First Floor Area: 898.5 Sqft
Total Area: 2003 Sqft

Floor Plans
المخططات الطابقّية

Residence Specifications

6362


