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يتم استخدام خرسانة  مسلحة  مقاومة  لألمالح لجميع الخرسانات تحت مستوى األرض و 

خرسانة مسلحة  لألسقف واألعمدة من مصانع معتمدة .

يستخدم للجدران الخارجية بلوك  عازل للحرارة  سماكة ٢٠ سم والجدران الداخلية بلوك 

سماكة ١٥و ٢٠ سم.

يتم العزل المائي للحمامات والمطابخ ضد الرطوبة من شركات متخصصة وبضمان ١٠ 

سنوات.

يستخدم في اللياسة الرمل الممتاز مع إسمنت بحريني او مايماثلة بالجودة وشبك وزوايا 

معدنية مع عمل الودع ويكون سمك اللياسة ٣ سم تقريبا.

حديد سابك/الراجحي او مايماثلة بالجودة ويستخدم طبقا للمخططات الهندسية وتحت 

إشراف  فريق عمل االستشاري الهندسي للمشروع.

الخرسانة 

العزل 

البلك 

اللياسة 

الحديد 

أعمال الكهرباء

التكييف

المصاعد  

انظمة السالمة 
ومكافحة الحرائق

المبنى مزود بنظام انذار واطفاء ألي لمكافحة الحرائق معتمد من الدفاع المدني.

 المبنى مزود بعدد ٢ مصاعد من شركة شينلدلر 

يتم التأسيس لتركيب نظام وحدات تكييف منفصلة (سبيلت جداري)

او مايعادلها بالجودة. (Schindler)

االسالك والكابالت من مصنع الرياض للكابالت او مايماثلة بالجودة

لوحات التوزيع عالية التحمل نوع الترا من شركة الفنار او مايماثلها بالجودة

وحدات اإلنارة ليد لتوفير ٧٥٪ من فاتورة الكهرباء

عالية الجودة(PVC)تمديد المواسير الكهربائية من مادة  بي في سي    

او شنايدراالفياش والمفاتيح من شركة ليقراند

او مايماثلها بالجودة 

(Legrand)(Schneider)



األعمال الصحية
خطوط الصرف الصحي واألكواع والقطع من البالستيك الثقيل نوعية أبيلكو 

مواسير تغذية المياة من اجود االنواع حراري بمواصفات المانية

االطقم الصحية من نوعيات عالية الجودة وبضمانات تمتد الى اكثر من خمس

او ما يماثلها

او مايماثلة بالجودة. (Abelco)

(Thermo Pipe)

(Grohe)  سنوات والخالطات بتصاميم عصرية فاخرة من شركة

 بالجودة

الواجهه الرئيسية للبرج

األبواب

األرضيات

الدهانات

األلمنيوم

األسقف المستعارة

يكسوها مساحات كبيرة من الزجاج المزدوج  المقاوم للحرارة  وااللمنيوم عالي الجودة   

باإلضافة الى اكسسوارات اخري من الحديد المشغول والكالدنج والدهان ويزينها  

شرفات مصممة بشكل هندسي ابداعي كما هو موضح في مخطط الواجهة 

المعتمد.

األبواب الخارجية من الحديد المشغول او االلمنيوم بتصاميم فريدة واألبواب الداخلية خشب

مع فونتكس ألماني او مايماثلها بالجودة ومطعمة بإكسسوارات أنيقة وبتصاميم مميزة 

 مع ربل عازل ومصدات ويتم تنفيذ جميع األعمال من قبل مصانع متخصصة.

أرضيات المجالس والصاالت مشكلة من الواح البورسالن الرخامي الفاخر وارضيات غرف 

النوم مشكله مابين سيراميك وبرسالن بتصاميم حديثة (مودرن) ارضيات وجدران 

الحمامات بورسالن من نوعية ممتازة وباشكال عصرية.

جميع الدهانات من شركة جوتن أو ما يماثلها بالجودة.

يتم تنفيذ جميع اعمال االلمنيوم من مصانع متخصصة ويستخدم للنوافذ المنيوم قطاع

 سرايا ١٠ فاخر سماكة ١٫٨ ملم مع زجاج مزدوج سيكوريت

عازل للصوت والرطوبة والحرارة وجميع االكسسوارات ذات جودة عالية مع ضمان .

(Double Glass)

يكسى أسقف الحمامات والمطابخ بجبس مقاوم للرطوبة وأسقف الشقة تكسى 

بألواح جبس وبتصاميم حديثة (مودرن)  يتخللها إنارة مخفية بديعة و إنارة موجهة

(Spot Light)
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