


1 Bedroom - Type - 01
Unit 07, Tower 1, Levels: L02-L21

Sq.ft. Sq.m.

Unit Area 811 75.26

Balcony Area 68 6.29

Total Area 878 81.55

مساحة الشقة

مساحة الشرفة

المساحة الكلية

غرفة نوم واحدة - طراز - 01 
L21-L02 :شقة07، برج 1، الطوابق

Unless stated above, all accessories and interior finishes such 
as wallpaper, chandeliers, furniture, electronics, white goods, 
curtains, hard and soft landscaping, pavements, features, 
swimming pool, etc. Displayed in the brochure or within the 
show unit or between the plot boundary and the unit, are not 
part of the standard unit and are exhibited for display purposes 
only. Typical units may vary. 

عدا ما تم ذكره أعاله، فإن جميع الكماليات والتشطيبات الداخلية 
المنزلية،  واألجهزة  واإللكترونيات،  والثريات،  الجدران،  ورق  مثل 
والستائر، والحدائق بأنواعها، واألرصفة، والمرافق، وحوض السباحة، 
إلخ، المبينة في هذا الدليل أو داخل الوحدات المخصصة للعرض، 
أو في المساحة بين حدود قطعة األرض والوحدة، جميعها ليست 
ضمن التجهيزات األساسية في الوحدة، وتم عرضها بغرض اإليضاح 

النموذجية. فقط. قد تختلف الوحدات 



       

2 Bedroom - Type - 01M
Unit 05, Tower 1, Levels: L02-L21

Sq.ft. Sq.m.

Unit Area 1208 112.20

Balcony Area 86 7.95

Total Area 1293 120.15

مساحة الشقة

مساحة الشرفة

المساحة الكلية

 01M - غرفتي نوم - طراز
L21-L02 :شقة05، برج 1، الطوابق

Unless stated above, all accessories and interior finishes such 
as wallpaper, chandeliers, furniture, electronics, white goods, 
curtains, hard and soft landscaping, pavements, features, 
swimming pool, etc. Displayed in the brochure or within the 
show unit or between the plot boundary and the unit, are not 
part of the standard unit and are exhibited for display purposes 
only. Typical units may vary. 

عدا ما تم ذكره أعاله، فإن جميع الكماليات والتشطيبات الداخلية 
المنزلية،  واألجهزة  واإللكترونيات،  والثريات،  الجدران،  ورق  مثل 
والستائر، والحدائق بأنواعها، واألرصفة، والمرافق، وحوض السباحة، 
إلخ، المبينة في هذا الدليل أو داخل الوحدات المخصصة للعرض، 
أو في المساحة بين حدود قطعة األرض والوحدة، جميعها ليست 
ضمن التجهيزات األساسية في الوحدة، وتم عرضها بغرض اإليضاح 

النموذجية. فقط. قد تختلف الوحدات 



2 Bedroom - Type - 01
Unit 02, Tower 1, Levels: L02-L21

Sq.ft. Sq.m.

Unit Area 1206 112.02

Balcony Area 90 8.40

Total Area 1296 120.42

مساحة الشقة

مساحة الشرفة

المساحة الكلية

غرفتي نوم - طراز - 01 
L21-L02 :شقة02، برج 1، الطوابق

Unless stated above, all accessories and interior finishes such 
as wallpaper, chandeliers, furniture, electronics, white goods, 
curtains, hard and soft landscaping, pavements, features, 
swimming pool, etc. Displayed in the brochure or within the 
show unit or between the plot boundary and the unit, are not 
part of the standard unit and are exhibited for display purposes 
only. Typical units may vary. 

عدا ما تم ذكره أعاله، فإن جميع الكماليات والتشطيبات الداخلية 
المنزلية،  واألجهزة  واإللكترونيات،  والثريات،  الجدران،  ورق  مثل 
والستائر، والحدائق بأنواعها، واألرصفة، والمرافق، وحوض السباحة، 
إلخ، المبينة في هذا الدليل أو داخل الوحدات المخصصة للعرض، 
أو في المساحة بين حدود قطعة األرض والوحدة، جميعها ليست 
ضمن التجهيزات األساسية في الوحدة، وتم عرضها بغرض اإليضاح 

النموذجية. فقط. قد تختلف الوحدات 



       

1 Bedroom - Type - 08
Unit 2B, Tower 2, Levels: L01

Sq.ft. Sq.m.

Unit Area 612 56.86

Balcony Area 803 74.59

Total Area 1415 131.45

مساحة الشقة

مساحة الشرفة

المساحة الكلية

غرفة نوم واحدة - طراز - 08 
L01 :2، برج 2، الطوابقB شقة

Unless stated above, all accessories and interior finishes such 
as wallpaper, chandeliers, furniture, electronics, white goods, 
curtains, hard and soft landscaping, pavements, features, 
swimming pool, etc. Displayed in the brochure or within the 
show unit or between the plot boundary and the unit, are not 
part of the standard unit and are exhibited for display purposes 
only. Typical units may vary. 

عدا ما تم ذكره أعاله، فإن جميع الكماليات والتشطيبات الداخلية 
المنزلية،  واألجهزة  واإللكترونيات،  والثريات،  الجدران،  ورق  مثل 
والستائر، والحدائق بأنواعها، واألرصفة، والمرافق، وحوض السباحة، 
إلخ، المبينة في هذا الدليل أو داخل الوحدات المخصصة للعرض، 
أو في المساحة بين حدود قطعة األرض والوحدة، جميعها ليست 
ضمن التجهيزات األساسية في الوحدة، وتم عرضها بغرض اإليضاح 

النموذجية. فقط. قد تختلف الوحدات 



2 Bedroom - Type - 04
Unit 6A, Tower 1, Levels: L02-L21

Sq.ft. Sq.m.

Unit Area 979 90.97

Balcony Area 48 4.43

Total Area 1027 95.40

مساحة الشقة

مساحة الشرفة

المساحة الكلية

غرفتي نوم - طراز - 04 
L21-L02 :6، برج 1، الطوابقAشقة

Unless stated above, all accessories and interior finishes such 
as wallpaper, chandeliers, furniture, electronics, white goods, 
curtains, hard and soft landscaping, pavements, features, 
swimming pool, etc. Displayed in the brochure or within the 
show unit or between the plot boundary and the unit, are not 
part of the standard unit and are exhibited for display purposes 
only. Typical units may vary. 

عدا ما تم ذكره أعاله، فإن جميع الكماليات والتشطيبات الداخلية 
المنزلية،  واألجهزة  واإللكترونيات،  والثريات،  الجدران،  ورق  مثل 
والستائر، والحدائق بأنواعها، واألرصفة، والمرافق، وحوض السباحة، 
إلخ، المبينة في هذا الدليل أو داخل الوحدات المخصصة للعرض، 
أو في المساحة بين حدود قطعة األرض والوحدة، جميعها ليست 
ضمن التجهيزات األساسية في الوحدة، وتم عرضها بغرض اإليضاح 

النموذجية. فقط. قد تختلف الوحدات 



       

2 Bedroom - Type - 01M
Unit 03, Tower 1, Levels: L02-L21

Sq.ft. Sq.m.

Unit Area 1208 112.21

Balcony Area 90 8.40

Total Area 1298 120.61

مساحة الشقة

مساحة الشرفة

المساحة الكلية

 01M - غرفتي نوم - طراز
L21-L02 :شقة03، برج 1، الطوابق

Unless stated above, all accessories and interior finishes such 
as wallpaper, chandeliers, furniture, electronics, white goods, 
curtains, hard and soft landscaping, pavements, features, 
swimming pool, etc. Displayed in the brochure or within the 
show unit or between the plot boundary and the unit, are not 
part of the standard unit and are exhibited for display purposes 
only. Typical units may vary. 

عدا ما تم ذكره أعاله، فإن جميع الكماليات والتشطيبات الداخلية 
المنزلية،  واألجهزة  واإللكترونيات،  والثريات،  الجدران،  ورق  مثل 
والستائر، والحدائق بأنواعها، واألرصفة، والمرافق، وحوض السباحة، 
إلخ، المبينة في هذا الدليل أو داخل الوحدات المخصصة للعرض، 
أو في المساحة بين حدود قطعة األرض والوحدة، جميعها ليست 
ضمن التجهيزات األساسية في الوحدة، وتم عرضها بغرض اإليضاح 

النموذجية. فقط. قد تختلف الوحدات 



2 Bedroom - Type - 01
Unit 04, Tower 1, Levels: L02-L21

Sq.ft. Sq.m.

Unit Area 1204 111.82

Balcony Area 86 7.95

Total Area 1289 119.77

مساحة الشقة

مساحة الشرفة

المساحة الكلية

 01M - غرفتي نوم - طراز
L21-L02 :شقة03، برج 1، الطوابق

Unless stated above, all accessories and interior finishes such 
as wallpaper, chandeliers, furniture, electronics, white goods, 
curtains, hard and soft landscaping, pavements, features, 
swimming pool, etc. Displayed in the brochure or within the 
show unit or between the plot boundary and the unit, are not 
part of the standard unit and are exhibited for display purposes 
only. Typical units may vary. 

عدا ما تم ذكره أعاله، فإن جميع الكماليات والتشطيبات الداخلية 
المنزلية،  واألجهزة  واإللكترونيات،  والثريات،  الجدران،  ورق  مثل 
والستائر، والحدائق بأنواعها، واألرصفة، والمرافق، وحوض السباحة، 
إلخ، المبينة في هذا الدليل أو داخل الوحدات المخصصة للعرض، 
أو في المساحة بين حدود قطعة األرض والوحدة، جميعها ليست 
ضمن التجهيزات األساسية في الوحدة، وتم عرضها بغرض اإليضاح 

النموذجية. فقط. قد تختلف الوحدات 



       

3 Bedroom - Type - 01 
Unit 01, Tower 1, Level: L02-L21

Sq.ft. Sq.m.

Unit Area 1638 152.16

Balcony Area 81 7.50

Total Area 1719 159.66

مساحة الشقة

مساحة الشرفة

المساحة الكلية

3 غرف نوم  - طراز - 01  
L02-L21 :شقة 01، برج 1، الطابق

Unless stated above, all accessories and interior finishes such 
as wallpaper, chandeliers, furniture, electronics, white goods, 
curtains, hard and soft landscaping, pavements, features, 
swimming pool, etc. Displayed in the brochure or within the 
show unit or between the plot boundary and the unit, are not 
part of the standard unit and are exhibited for display purposes 
only. Typical units may vary. 

عدا ما تم ذكره أعاله، فإن جميع الكماليات والتشطيبات الداخلية 
المنزلية،  واألجهزة  واإللكترونيات،  والثريات،  الجدران،  ورق  مثل 
والستائر، والحدائق بأنواعها، واألرصفة، والمرافق، وحوض السباحة، 
إلخ، المبينة في هذا الدليل أو داخل الوحدات المخصصة للعرض، 
أو في المساحة بين حدود قطعة األرض والوحدة، جميعها ليست 
ضمن التجهيزات األساسية في الوحدة، وتم عرضها بغرض اإليضاح 

النموذجية. فقط. قد تختلف الوحدات 



3 Bedroom Penthouse - Type - 08 
Unit 01, Tower 1, Level: L23

بنتهاوس من 3 غرف نوم  - طراز - 08  
L23 :شقة 01، برج 1، الطابق

Sq.ft. Sq.m.

Unit Area 2575 239.23

Balcony Area 206 19.10

Total Area 2781 258.33

مساحة الشقة

مساحة الشرفة

المساحة الكلية

Unless stated above, all accessories and interior finishes such 
as wallpaper, chandeliers, furniture, electronics, white goods, 
curtains, hard and soft landscaping, pavements, features, 
swimming pool, etc. Displayed in the brochure or within the 
show unit or between the plot boundary and the unit, are not 
part of the standard unit and are exhibited for display purposes 
only. Typical units may vary. 

عدا ما تم ذكره أعاله، فإن جميع الكماليات والتشطيبات الداخلية 
المنزلية،  واألجهزة  واإللكترونيات،  والثريات،  الجدران،  ورق  مثل 
والستائر، والحدائق بأنواعها، واألرصفة، والمرافق، وحوض السباحة، 
إلخ، المبينة في هذا الدليل أو داخل الوحدات المخصصة للعرض، 
أو في المساحة بين حدود قطعة األرض والوحدة، جميعها ليست 
ضمن التجهيزات األساسية في الوحدة، وتم عرضها بغرض اإليضاح 

النموذجية. فقط. قد تختلف الوحدات 



       

3 Bedroom Penthouse - Type - 10 
Unit 03, Tower 1, Level: L23

بنتهاوس من 3 غرف نوم  - طراز - 10  
L23 :شقة 03، برج 1، الطابق

Sq.ft. Sq.m.

Unit Area 2089 194.05

Balcony Area 159 14.76

Total Area 2248 208.81

مساحة الشقة

مساحة الشرفة

المساحة الكلية

Unless stated above, all accessories and interior finishes such 
as wallpaper, chandeliers, furniture, electronics, white goods, 
curtains, hard and soft landscaping, pavements, features, 
swimming pool, etc. Displayed in the brochure or within the 
show unit or between the plot boundary and the unit, are not 
part of the standard unit and are exhibited for display purposes 
only. Typical units may vary. 

عدا ما تم ذكره أعاله، فإن جميع الكماليات والتشطيبات الداخلية 
المنزلية،  واألجهزة  واإللكترونيات،  والثريات،  الجدران،  ورق  مثل 
والستائر، والحدائق بأنواعها، واألرصفة، والمرافق، وحوض السباحة، 
إلخ، المبينة في هذا الدليل أو داخل الوحدات المخصصة للعرض، 
أو في المساحة بين حدود قطعة األرض والوحدة، جميعها ليست 
ضمن التجهيزات األساسية في الوحدة، وتم عرضها بغرض اإليضاح 

النموذجية. فقط. قد تختلف الوحدات 



3 Bedroom Penthouse - Type - 04 
Unit 01, Tower 2, Level: L21

بنتهاوس من 3 غرف نوم  - طراز - 04  
L21 :شقة 01، برج 2، الطابق

Sq.ft. Sq.m.

Unit Area 2818 261.80

Balcony Area 177 16.42

Total Area 2995 278.22

مساحة الشقة

مساحة الشرفة

المساحة الكلية

Unless stated above, all accessories and interior finishes such 
as wallpaper, chandeliers, furniture, electronics, white goods, 
curtains, hard and soft landscaping, pavements, features, 
swimming pool, etc. Displayed in the brochure or within the 
show unit or between the plot boundary and the unit, are not 
part of the standard unit and are exhibited for display purposes 
only. Typical units may vary. 

عدا ما تم ذكره أعاله، فإن جميع الكماليات والتشطيبات الداخلية 
المنزلية،  واألجهزة  واإللكترونيات،  والثريات،  الجدران،  ورق  مثل 
والستائر، والحدائق بأنواعها، واألرصفة، والمرافق، وحوض السباحة، 
إلخ، المبينة في هذا الدليل أو داخل الوحدات المخصصة للعرض، 
أو في المساحة بين حدود قطعة األرض والوحدة، جميعها ليست 
ضمن التجهيزات األساسية في الوحدة، وتم عرضها بغرض اإليضاح 

النموذجية. فقط. قد تختلف الوحدات 



       

3 Bedroom Penthouse - Type - 06 
Unit 01, Tower 2, Level: L22

بنتهاوس من 3 غرف نوم  - طراز - 06  
L22 :شقة 01، برج 2، الطابق

Sq.ft. Sq.m.

Unit Area 2657 246.81

Balcony Area 145 13.47

Total Area 2802 260.28

مساحة الشقة

مساحة الشرفة

المساحة الكلية

Unless stated above, all accessories and interior finishes such 
as wallpaper, chandeliers, furniture, electronics, white goods, 
curtains, hard and soft landscaping, pavements, features, 
swimming pool, etc. Displayed in the brochure or within the 
show unit or between the plot boundary and the unit, are not 
part of the standard unit and are exhibited for display purposes 
only. Typical units may vary. 

عدا ما تم ذكره أعاله، فإن جميع الكماليات والتشطيبات الداخلية 
المنزلية،  واألجهزة  واإللكترونيات،  والثريات،  الجدران،  ورق  مثل 
والستائر، والحدائق بأنواعها، واألرصفة، والمرافق، وحوض السباحة، 
إلخ، المبينة في هذا الدليل أو داخل الوحدات المخصصة للعرض، 
أو في المساحة بين حدود قطعة األرض والوحدة، جميعها ليست 
ضمن التجهيزات األساسية في الوحدة، وتم عرضها بغرض اإليضاح 

النموذجية. فقط. قد تختلف الوحدات 




