
املوقع

حطني فلل سكنية

معتمد لدى : 

https://www.google.com/maps/place/24%C2%B046'49.8%22N+46%C2%B035'26.0%22E/@24.7804509,46.59165,18z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x76061a4336360814!8m2!3d24.7804984!4d46.5905422?hl=ar-SA
https://www.google.com/maps/place/24%C2%B046'49.8%22N+46%C2%B035'26.0%22E/@24.7804509,46.59165,18z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x76061a4336360814!8m2!3d24.7804984!4d46.5905422?hl=ar-SA


مرشوع فلل رمز 36 يف حي حطني , يتكون املرشوع من 9 فلل , تتمزي 
الفلل برتكيب املكيفات كاملة على الفلة , باالضافة اىل املساحات الواسعة 
والرتاس والبلكونة والسطح الخاص مع وجود غرف للسائق و الخادمة 

باالضافة لكامريات املراقبة .

ملسكن
بــك يليــق 



الهيكل اإلنشايئ
 10 سنوات

الدهان سنة واحدة املصاعد سنتني  السنة االوىل
 شامل كل يش

التمديدات الكهربائيةاالبواب سنة واحدة
 5 سنوات

تمديدات السباكة
 15 سنوات

املواسري الحراريه 
15 سنة

العزل املايئ والحراري
10 سنوات

االضاءة
3 سنوات

القواطع والعلب 
الكهربائية ٢5 سنة

مــاذا نضمن لك؟



رمز 36

20 mins

10 mins05 mins

05 mins

مطار امللك خالد

موقع ممزي

الجامعة العربية 
املفتوحة

البوليفاردالرياض بارك

3636

3636

ممزيات املوقع

https://www.google.com/maps/place/24%C2%B046'49.8%22N+46%C2%B035'26.0%22E/@24.7804509,46.59165,18z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x76061a4336360814!8m2!3d24.7804984!4d46.5905422?hl=ar-SA
https://www.google.com/maps/place/24%C2%B046'49.8%22N+46%C2%B035'26.0%22E/@24.7804509,46.59165,18z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x76061a4336360814!8m2!3d24.7804984!4d46.5905422?hl=ar-SA


ممــزيات املرشوع

مكنسة مركزيةكامريات مراقبة

LED اضائة

تراس، بلكونة،
 سطح خاص

غرفة خادمةشقة ذكية بالكامل

مكيف بالكامل مداخل و مخارج مكيفة * تكييف مخفي للدور األريض و غرفة املاسرت
* تكييف بايق الغرف يكون سبلت

مالحظة :





املزنل الذيك

كيــف يعمــل املزنل الذيك؟

التحكم باالضاءة أقفال الكرتونية
بواسطة الجوال

التحكم فاملزنل
 عن بعد

التحكم بأجهزة التكييف 
بواسطة الجوال

نظام االنرتكوم للتواصل املريئ 
مع الزوار



)225,5 م²()471,0 م²(

)145 م²()282 م²( مسطح الدور األريضمسطح الدور األريض

املساحةاملساحة

)137 م²()189 م²( مسطح الدور األولمسطح الدور األول

)82 م²()97 م²(

)364,5 م²()567,6 م²(

مسطح املحلقمسطح املحلق

إجمايل مسطحات البناءإجمايل مسطحات البناء

مكونات الدور األريضمكونات الدور األريض
مجلس خارجي +مجلس رجال+صالة عائلية 
وطعام+جلسة عائلية+٢مطبخ+مستودع+غرفة 
سائق+3حمام

مجلس +صالة+صالة 
طعام+٢مطبخ+مستودع+غرفة حارس+3حمام

مكونات الدور األولمكونات الدور األول 3غرف نوم+٢حمام+جناح نوم رئييس يحوي)غرفة 
نوم+مالبس+حمام(

٢غرفة نوم+٢حمام +جناح نوم رئييس يحوي)غرفة 
نوم+مالبس+حمام+تراس(

مكونات امللحقمكونات امللحق صالة عائلية+غرفة نوم+غسيل+شغالة+٢حمام صالة عائلية+غرفة غسيل+غرفة شغاالت+٢حمام
+جلسة خارجية

٢موقف سيارة + مصعد + غرفة سائق + جلسة 
سطح علوي + فلة زاوية

جلسة خارجية للحوش الخلفي غرفة سائق + تراس 
+ جلسة سطح املمزياتاملمزيات

الفلة 2الفلة 1

ملخص املرشوع

جميع االسعار
 ال تشمل رضيبة 

الترصفات العقارية  * املساحات و األسعار قابلة للتغيري الطفيف.
مالحظة :



)253,2 م²()239,3 م²(

)160 م²()152 م²( مسطح الدور األريضمسطح الدور األريض

املساحةاملساحة

)155 م²()146 م²( مسطح الدور األولمسطح الدور األول

)82 م²()82 م²(

)397,4 م²()380,7 م²(

مسطح املحلقمسطح املحلق

إجمايل مسطحات البناءإجمايل مسطحات البناء

مكونات الدور األريضمكونات الدور األريض مجلس +صالة+صالة 
طعام+٢مطبخ+مستودع+غرفة حارس+3حمام

مجلس +صالة+صالة 
طعام+٢مطبخ+مستودع+غرفة حارس+3حمام

مكونات الدور األولمكونات الدور األول ٢غرفة نوم+٢حمام +جناح نوم رئييس يحوي)غرفة 
نوم+مالبس+حمام+تراس(

3غرفة نوم+٢حمام +جناح نوم رئييس يحوي)غرفة 
نوم+مالبس+حمام+تراس(

مكونات امللحقمكونات امللحق صالة عائلية+غرفة نوم+غسيل+شغالة+٢حمام 
+جلسة خارجية

صالة عائلية+غرفة نوم+غسيل+شغالة+٢حمام 
+جلسة خارجية

جلسة خارجية للحوش الخلفي غرفة سائق + تراس 
+ جلسة سطح

جلسة خارجية للحوش الخلفي غرفة سائق + تراس 
+ جلسة سطح املمزياتاملمزيات

الفلة 4الفلة 3

ملخص املرشوع

جميع االسعار
 ال تشمل رضيبة 

الترصفات العقارية  * املساحات و األسعار قابلة للتغيري الطفيف.
مالحظة :



)281,0 م²()267,1 م²(

)170 م²()162 م²( مسطح الدور األريضمسطح الدور األريض

املساحةاملساحة

)163 م²()164 م²( مسطح الدور األولمسطح الدور األول

)75 م²()82 م²(

)407,8 م²()407,8 م²(

مسطح املحلقمسطح املحلق

إجمايل مسطحات البناءإجمايل مسطحات البناء

مكونات الدور األريضمكونات الدور األريض مجلس +صالة+صالة 
طعام+٢مطبخ+مستودع+غرفة حارس+3حمام

مجلس +صالة+صالة 
طعام+مطبخ+مستودع+غرفة حارس+غرفة 
شغالة+غرفة غسيل+4حمام

مكونات الدور األولمكونات الدور األول 3غرفة نوم+3حمام +جناح نوم رئييس يحوي)غرفة 
نوم+مالبس+حمام+تراس(

٢غرفة نوم+٢حمام +٢جناح نوم رئييس كل جناح 
يحوي)غرفة نوم+مالبس+حمام(

مكونات امللحقمكونات امللحق صالة عائلية+غرفة نوم+غسيل+شغالة+٢حمام 
صالة عائلية+غرفة نوم+حمام +جلسة خارجية+جلسة خارجية

جلسة خارجية للحوش الخلفي غرفة سائق + تراس 
+ جلسة سطح

جلسة خارجية للحوش الخلفي غرفة سائق  + 
جلسة سطح + مصعد املمزياتاملمزيات

الفلة 6الفلة 5

ملخص املرشوع

جميع االسعار
 ال تشمل رضيبة 

الترصفات العقارية  * املساحات و األسعار قابلة للتغيري الطفيف.
مالحظة :



)308,7 م²()294,8 م²(

)201 م²()196 م²( مسطح الدور األريضمسطح الدور األريض

املساحةاملساحة

)196 م²()187 م²( مسطح الدور األولمسطح الدور األول

)93 م²()93 م²(

)489,9 م²()475,8 م²(

مسطح املحلقمسطح املحلق

إجمايل مسطحات البناءإجمايل مسطحات البناء

مكونات الدور األريضمكونات الدور األريض مجلس +صالة+صالة طعام+٢مطبخ+غرفة 
سائق+غرفة شغالة+غرفة غسيل+4حمام

مجلس +صالة+صالة طعام+٢مطبخ+غرفة 
سائق+غرفة شغالة+غرفة غسيل+4حمام

مكونات الدور األولمكونات الدور األول 3غرفة نوم+3حمام +جناح نوم رئييس يحوي)غرفة 
نوم+مالبس+حمام+تراس(

3غرفة نوم+3حمام +جناح نوم رئييس يحوي)غرفة 
نوم+مالبس+حمام+تراس(

مكونات امللحقمكونات امللحق صالة عائلية+غرفة نوم+حمام +جلسة خارجيةصالة عائلية+غرفة نوم+حمام +جلسة خارجية

غرفة سائق + بلكونة لغرفة املاسرت+ جلسة سطح 
+ مصعد

غرفة سائق + بلكونة لغرفة املاسرت+ جلسة سطح 
+ مصعد املمزياتاملمزيات

الفلة 8الفلة 7

ملخص املرشوع

جميع االسعار
 ال تشمل رضيبة 

الترصفات العقارية  * املساحات و األسعار قابلة للتغيري الطفيف.
مالحظة :



)317,9 م²(

)173 م²( مسطح الدور األريض

املساحة

)186 م²( مسطح الدور األول

)101 م²(

)460,6 م²(

مسطح املحلق

إجمايل مسطحات البناء

مجلس+صالة+طعام+٢مطبخ+مستودع+سائق+3حماممكونات الدور األريض

3نوم+3حمام+جناح نوم رئييس يحوي)غرفة نوم+مالبس+حمام(مكونات الدور األول

صالة +اوفيس+غرفة شغالة+غرفة غسيل+٢حمام+جلسة خارجيةمكونات امللحق

غرفة سائق + جلسة سطح + مصعد + فلة زاوية املمزيات

الفلة 9

ملخص املرشوع

جميع االسعار
 ال تشمل رضيبة 

الترصفات العقارية  * املساحات و األسعار قابلة للتغيري الطفيف.

مالحظة :



)01(نموذج الفلة

امللحق

الطابق األول الطابق األريض

املمزيات

مصعد
جلسة سطح 

علوي

زاوية على شارعني

 غرفة سائق

https://alramzre.com/WebVillas/Index/167


)02(نموذج الفلة

امللحق

الطابق األول الطابق األريض

املمزيات

جلسة سطح 
علوي

بلكونة غرفة سائق

https://alramzre.com/WebVillas/Index/167


)03(نموذج الفلة

امللحق

الطابق األول الطابق األريض

املمزيات

جلسة سطح 
علوي

بلكونة غرفة سائق

https://alramzre.com/WebVillas/Index/167


)04(نموذج الفلة

امللحق

الطابق األول الطابق األريض

املمزيات

جلسة سطح 
علوي

بلكونة غرفة سائق

https://alramzre.com/WebVillas/Index/167


)05(نموذج الفلة

امللحق

الطابق األول الطابق األريض

املمزيات

جلسة سطح 
علوي

بلكونة غرفة سائق

https://alramzre.com/WebVillas/Index/167


)06(نموذج الفلة

امللحق

الطابق األول الطابق األريض

املمزيات

جلسة سطح 
علوي

بلكونة غرفة سائق مصعد

https://alramzre.com/WebVillas/Index/167


)07(نموذج الفلة

امللحق

الطابق األول الطابق األريض

املمزيات

جلسة سطح 
علوي

بلكونة غرفة سائق مصعد

https://alramzre.com/WebVillas/Index/167


)08(نموذج الفلة

امللحق

الطابق األول الطابق األريض

املمزيات

جلسة سطح 
علوي

بلكونة غرفة سائق مصعد

https://alramzre.com/WebVillas/Index/167


)09(نموذج الفلة

امللحق

الطابق األول الطابق األريض

املمزيات

مصعد
جلسة سطح 

علوي

زاوية على شارعني

 غرفة سائق

https://alramzre.com/WebVillas/Index/167


رشكاء النجــاح



إضغط هنا للموقع

للتواصل معنا
920 03 3397
050 59 95779
050 59 95778

https://www.google.com/maps/place/24%C2%B046'49.8%22N+46%C2%B035'26.0%22E/@24.7804509,46.59165,18z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x76061a4336360814!8m2!3d24.7804984!4d46.5905422?hl=ar-SA
https://www.google.com/maps/place/24%C2%B046'49.8%22N+46%C2%B035'26.0%22E/@24.7804509,46.59165,18z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x76061a4336360814!8m2!3d24.7804984!4d46.5905422?hl=ar-SA

