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مصنع البيت لاللمنيوم والديكور

التصميم  مشاريع  في  الداخلي  التصميم  ألعمال  والديكور  لأللمنيوم  البيت  يتخصص 
الداخلي المتكامل والتسليم على المفتاح للمنازل والمشاريع التجارية الراقية.

تصاميمنا  خالل  من  وذلك  اإلماراتي،  السوق  في  ممتازة  سمعة  تأسيس  في  نجحنا  لقد 
المبتكرة الراقية ذات األناقة التي ال تخبو مع الزمن والتي تحّقق الميزات الوظيفية المطلوبة.

الخاص ورؤيته، وكل ذلك ضمن  للعميل ما يحتاجه تمامًا، ونعكس ذوقه  نحن نقدم 
حدود الميزانية التي يطلبها ومع االلتزام التام بمواعيد التنفيذ.
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المجلس وقاعات الضيوف 
الخشبية  واألرضيات  الجدران  وورق  الداخلية  واألصباغ  المتعددة  األسقف  تصاميم 

وغيرها يساعدك عل إختيار ما هو مناسب وميز لمنزلك.

Maglis
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غرف المعيشة 
ذلك،  في  شك  ال  لالهتمام،  مثيرة  حياة  عشت  أنني  فبالتأكيد  الوراء  إلى  نظرنا  إذا 
لكنني عملت جاهدة في المسبح – وأنت ال تنجح في الحياة إال إذا عملت بجد—هذا 
ما علمني إياه والدي. ولكن ها أنا استمتع بوقتي مع حفيدي، جاكسون، وهو العب 
في جوهره، ومشاهدته ينشأ ويتحول إلى رجل شاب، كما تفعل الجدات، أمر ممتع، 

ولكن مع كل التحديات التي تأتي معه، وال شك«.

Sitting 
Room
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غرف النوم الرئيسية
ذلك،  في  شك  ال  لالهتمام،  مثيرة  حياة  عشت  أنني  فبالتأكيد  الوراء  إلى  نظرنا  إذا 
لكنني عملت جاهدة في المسبح – وأنت ال تنجح في الحياة إال إذا عملت بجد—هذا 
ما علمني إياه والدي. ولكن ها أنا استمتع بوقتي مع حفيدي، جاكسون، وهو العب 
في جوهره، ومشاهدته ينشأ ويتحول إلى رجل شاب، كما تفعل الجدات، أمر ممتع، 

ولكن مع كل التحديات التي تأتي معه، وال شك«.

Bed
Room
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القبب
ذلك،  في  شك  ال  لالهتمام،  مثيرة  حياة  عشت  أنني  فبالتأكيد  الوراء  إلى  نظرنا  إذا 
لكنني عملت جاهدة في المسبح – وأنت ال تنجح في الحياة إال إذا عملت بجد—هذا 
ما علمني إياه والدي. ولكن ها أنا استمتع بوقتي مع حفيدي، جاكسون، وهو العب 
في جوهره، ومشاهدته ينشأ ويتحول إلى رجل شاب، كما تفعل الجدات، أمر ممتع، 

ولكن مع كل التحديات التي تأتي معه، وال شك«.

Dome
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نـهتم بأدق التفاصيل لنلبي رغباتكم
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نـهتم بأدق التفاصيل لنلبي رغباتكم
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األعمدة
لدينا مصميين ذو خبرة عالية بالنقش على األعمدة، والزخرفة عليها وطالئها بإحتراف لجميع المشاريع ، 

حيث سيحافظ مصممينا على رؤاكم وأهدافكم، 
يوجد بكل فيال عواميد أساسية يجب استغاللها بلمسة فنية وزخرفة يدوية 

Columns
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