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نساج تاون..

بُنيت ِلتُقتنى

أهالً بك في نساج هاوس الذي يفتح بوابته ذراعيها لتستقبلك باسطة أمامك
آفاق تمتد على مساحة تتجاوز  400,000متر مربع مطلة على الشوارع الرحبة
وبخدمات متكاملة تهجف لضمان راحتك ولخدمتك من مساجد ,مدارس ,مجمعات
تجارية و إجتماعية باإلضافة الى إحتضانها للمنتزهات والحدائق النابضة بالحياة
تارك ًا أوالدك يقضون أوقات ًا ملؤها التسلية والمرح.
يتيح لك نساج تاون  768وحدة سكنية بثالث نماذج مختلفة منها المتصل ومنها
المنفصل وبمساحات متنوعة ومختلفة تلبي حاجتك وتتثري تجربتك في عيش
حياة رغيدة وبأجواء تخيم عليها الخصوصية ويملؤها السكينة والراحة في كل
جانب من جوانبها.
في مشروع نساج تاون ستنعم بالحياة التي طالما بحثت عنها وستحصل على
مالذك الخاص حيث تنعم بأجواء الحرية واإلستمتاع بأسلوب حياة عائلي ال يتكرر.
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ﺣﻲ اﻷﻣﻞ

موقع المشروع..

ﻃﺮﻳﻖ

عندما ينسجم أسلوب الحياة المعاصر مع الرفاهية في
الخدمات فينتج عنه نساج هاوس بموقعه اإلستراتيجي
والذي سيكون وجهة السكن األولى في الدمام.

ﻣﺠﻠﺲ ا

يجاور نساج تاون ألهم الطرق الوريدية في المدينة مثل
طريق الرياض وطريق أبو حدرية والتي تصل الى مركز
المدينة خالل  5دقائق فقط مع سهولة الوصول اليه من
أي مكان في المنطقة.
كما أنه يبعد عن مطار الدمام  20كلم فقط وعن جامعة
األصالة ومول الدمام دقائق ال تذكر.

ﻟﺘﻌﺎون

في شمال مدينة الدمام  ...لؤلؤة الخليج العربي ,يتربع
مشروع نساج تاون ضمن مشاريع وزارة اإلسكان وتماشي ًا مع
رؤية المملكة بإعتبار أن الفرد هو ركيزة المجتمع ووهدفها
تذليل كل العقبات لتوفير السكن الذي يطمح له ويرقى
لمستوى تطلعاته.
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ﻧﺴﺎج ﺗﺎون

7

مشروع نساج تاون

الخدمات والمميزات..
تتميز الوحدات السكنية بمشروع نساج تاون بجمع كل ما يطمح له الباحثون عن مسكن مميز في أدق تفاصيله ،والتي تجمع بين الجودة
والعصرية والفخامة باإلضافة إلى خصوصية التصميم حيث يتيح لك ميزة التمتع بالجلوس في حديقة المنزل مع مراعاة خصوصيتك في
السكن.

الخصوصية

8

التصميم العصري

مساحات واسعة

أعلى معايير الجودة

موقع استراتيجي
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تصميم الوحدات
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تاون هاوس  -فلل دوبلكس
 251.45متر مربع
نمــوذج تــاون هــاوس متصــل هــو مزيــج بيــن المســاحة األوســع و الســعر
التنافســي ،و يتيــح هــذا النمــوذج العــدد المالئــم لغــرف النــوم و المســاحة
األوســع مــع وجــود حديقــة خلفيــة بمســاحة مناســبة ممــا يجعلــه يالئــم
األســر المتوســطة و كبيــرة الحجــم ،يخــدم هــذا النمــوذج الباحثــون عــن
الســكن والرفاهيــة معــاً.
•
•
•
•
•

موقف السيارة =  15متر مربع.
غرفة سائق =  10متر مربع.
متفرقات ( خزان مياة أرضي وسطحي ،خزان صرف ،سور ،سور السطح )
=  28.80متر مربع.
مساحة األرض =  187.5متر مربع.
صافي المساحة البناء =  212.65متر مربع.

األسعار تبدأ من

 480,000ريال
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الدور األرضي
غرقة معيشة 3.20x4.80 :متر
مطبخ 3.20x2.40 :متر
مقلط 3.60x3.60 :متر
حمام 1.30x2.40 :متر
حمام 2.00x2.00 :متر
مجلس 4.10x3.60 :متر
مخزن 3.60x1.00 :متر
غرفة سائق 2.40x3.00 :متر

الدور األول
غرفة نوم 4.00x3.50 :متر
غرفة نوم 3.60x3.50 :متر
غرفة نوم 3.40x3.60 :متر
حمام 1.70x2.30 :متر
حمام 1.70x2.40 :متر
غرفة نوم رئيسية:
 5.90x5.70متر

الدور الثاني
غرقة خادمة 2.42x2.40 :متر
حمام 1.10x2.40 :متر

الـــدور األرضـــي

الـــدور األول

الـــدور الثـــاني

 91.80متر مربع

 86.80متر مربع

 25.73متر مربع
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تاون هاوس  -زاوية
 277.95متر مربع
فلــل الزاويــة هــي لمــن يبحــث عــن الفخامــة و المســاحات الرحبــة فســتقدم
لعائلتــك البيئــة الســكنية المثلــى مــن الحديقــة الخلفيــة الشاســعة والتــي
ســتكون متنفــس ألوالدك باإلضافــة الــى الغــرف الشاســعة وهــذا النمــوذج
للباحثيــن عــن التميــز وأســلوب الحيــاة األســري.
•
•
•
•
•

مواقف سيارات =  15متر مربع.
غرفة سائق =  10متر مربع.
متفرقات ( خزان مياة أرضي وسطحي ،خزان صرف ،سور ،سور السطح )
=  31.46متر مربع.
مساحة األرض =  237.5متر مربع.
صافي المساحة البناء =  246.5متر مربع.

األسعار تبدأ من

 540,000ريال
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الدور األرضي
غرقة معيشة 3.70x4.45 :متر
مطبخ 3.70x3.75 :متر
مقلط 4.10x3.40 :متر
حمام 2.15x1.60 :متر
حمام 2.15x2.30 :متر
مجلس 4.10x3.70 :متر
مخزن 3.60x1.00 :متر
غرفة سائق 2.40x3.00 :متر

الدور األول
غرفة نوم 3.70x3.70 :متر
غرفة نوم 3.40x4.30 :متر
غرفة نوم 3.40x3.60 :متر
حمام 1.98x2.50 :متر
حمام 1.70x2.50 :متر
غرفة نوم رئيسية:
 5.70x6.20متر

الدور الثاني
غرقة خادمة 2.76x2.50 :متر
حمام 2.76x1.10 :متر

الـــدور الثـــاني

الـــدور األول

الـــدور األرضـــي

 22.17متر مربع

 103.72متر مربع

 97.90متر مربع
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فيال مستقلة
 291.16متر مربع
الفلــل المســتقلة تجمــع الخصوصيــة الكاملــة واإلســتقاللية مــع التصميــم
العصــري اإلســتثنائي المواكــب للتطــور العمرانــي الحديــث باإلضافــة لتوزيــع
فريــد للمســاحات الداخليــة ووجــود حديقــة خلفيــة بمســاحة شاســعة.
•
•
•
•
•

موقف سيارة =  15متر مربع.
غرفة سائق =  10متر مربع.
متفرقات ( خزان مياة أرضي وسطحي ،خزان صرف ،سور ،سور السطح )
=  34.04متر مربع.
مساحة األرض =  300متر مربع.
صافي المساحة البناء =  257متر مربع.

األسعار تبدأ من

 565,000ريال
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الدور األرضي
غرقة معيشة 3.80x4.10 :متر
مطبخ 3.60x3.40 :متر
مقلط 3.60x4.40 :متر
 2حمام 2.40x1.10 :متر
مجلس 3.60x4.50 :متر
مخزن 3.60x1.00 :متر
غرفة سائق 2.40x3.00 :متر

الدور األول
غرفة نوم 3.60x4.20 :متر
غرفة نوم 3.90x4.10 :متر
 2حمام 2.50x1.70 :متر
غرفة نوم 3.90x3.70 :متر
غرفة نوم رئيسية:
 6.20x6.00متر

الدور الثاني
غرقة خادمة 2.00x2.80 :متر
حمام 2.10x2.80 :متر

الـــدور األرضـــي

الـــدور األول

الـــدور الثـــاني

 105.92متر مربع

 119.19متر مربع

 25.28متر مربع

23

مشروع نساج تاون

المواصفات..
الدهان الخارجي
الدهان الداخلي

رشه تكتشر مع دهان
بالستيك ربع لمعة
أبيض لدورات المياه والحمامات والمطبخ

األبواب الخارجية

حديد مجلفن لباب السور ،أبواب ألمنيوم لمداخل الفيال

األبواب الداخلية

ابواب وفريمات خشبية

النوافذ

زجاج مزدوج سماكة 6مم 6 +مم مفرغ (للعزل) غير عاكس،
المنيوم بسماكة  1.5مم
األدوات الصحية وإكسسواراتها كاملة لجميع دورات المياه

األطقم الصحية

جميع حمامات غرف النوم تشمل شاور أو بانيو حسب
الرسومات

المغاسل

مغاسل عامود للحمامات والمغاسل المنفصلة

األرضيات الخارجية

تمديدات الزراعة

يتم توصيل ماسورة تغذية المياه فقط

الزراعه

على المالك

المطبخ

ال تشمل الكبائن والمغسلة والحوائط دهانات
المواسير الداخلية PPR, PVC

أعمال السباكة

المواسير الخارجية PVC
تمديد المواسير باألسطح مكشوفة

السخانات
مضخات المياه
العزل المائي

منفصلة
سخان عادي  30لتر لغرفة السائق
مضخه رفع بقوة  1حصان
سعة مواسير ضخ المياء الحلو  2إنش PVC
عزل أسمنتي أو بيتومين للحمامات ,و عزل بولسترين رش
للسطح (حراري و مائي)
عزل الجدران الخارجيه بطابوق معزول

السطح صبه خرسانة

العزل الحراري

سيراميك 60x60

الدرج

سيراميك ودرابزين حديد

سيراميك أبيض  30x30لملحق السطح

األنتركوم

تمديد فقط

أرضيات دورات المياه

سيراميك 30x30

الكراج وموقف السيارة باب الجراج رول اوتوماتيكى وال يوجد مظله للسياره

اإلضاءة الخارجية

إضائة جدارية عند المدخل والمشايات الجانبية

اإلضاءة الداخلية

وحدات اضاءه خارجيه بالسقف

األرضيات الداخلية
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الموقف والحديقة سيراميك 30x30

الخزانات

خزان علوي  3000لتر وخزان سفلي دفن تحت االرض  5000لتر

بولسترين رش

مساحات اإلرتداد

حسب الرسومات

الخزانات

خزان علوي  3000لتر وخزان سفلي دفن تحت االرض  5000لتر

تمديدات الزراعة

يتم توصيل ماسورة تغذية المياه فقط

الضمانات..
األعمال
أعمال الهيكل اإلنشائي

مدة الضمان
خمسة عشر سنة

أعمال العزل المائي

عشر سنوات

أعمال السباكة

سنة واحدة

مكافحة النمل األبيض

عشر سنوات

أعمال التركيبات الكهربائية

سنة واحدة

أعمال التكييف

اليوجد

األبواب الداخلية

سنة واحدة

األبواب الخارجية و أعمال األلمنيوم

سنة واحدة

زجاج النوافذ واألبواب

سنة واحدة

أعمال الدهان

سنة واحدة

اإلكسسوارات الصحية

سنة واحدة

األرضيات

سنة واحدة

اإلضاءة الداخلية والخارجية

سنة واحدة

الخزانات
المواد األخرى

سنتين
حسب ضمان المورد
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الشركاء..

حصـــــل مشـــــــروع «نســـــــاج تـــــــاون» عـــــــلى
مــــوافقة وزارة االســـكان ،حســب االتفاقيــة
المـــــوقعــــة بتـــــــاريخ  2017/9/20وتنـــــــص
علــى تســـــويق الوحــدات الســكنية علــى
مستحقي الوزارة وكـــذلك الحـاصـلـــين عـــــلى
موافقـــــــة قـــــــرض مــن صنـــــــدوق التنمـــــــية
العقـــــــاري وذلــك بهــدف زيــادة المــواطــــنين
الوحــــدات السكـــــنية وتمكـــــين المـواطـــــنين
مــن تملــك المســكن المناســب.
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حصل مشروع «نســـــــاج تـــــــاون» على رخصة
البيــع علــى الخارطــة رقــم  ........مــن لجنــة
البيــع علــى الخارطــة ،بعــد إســتيفاء جميــع
المتطلبــات التــي تضمــن تنفيــذ المشــروع
علــى ارض وزارة االســكان وفــق المعاييــر
الهندســية والمحاســبية ومواصفــات الكــود
الســـعودي.

شــركة رتــال للتطويــر العمرانــي هــي إحــدى
شــركات مجموعــة الفــوزان المختصــة
بالتطويــر العمرانــي ،وحققــت نجــاح باهــرًا
إليمانهــا بالقيــم وتركيزهــا علــى العمــاء
وتقديــم مشــاريع بمفهــوم مختلــف
تدمــج مــا بيــن القيمــة واإلبتــكار والجــودة.
يمثــل كل مشــروع مــن مشــاريع
رتــال تجســيد حقيقــي لألحــام علــى
الواقــع وإيجــاد بيئــة محفــزة تســتقطب
واإلدارييــن
والفنييــن
المهندســين
المهــرة لبنــاء فريــق عمــل محتــرف والتــي
بســواعدهم يتــم إنشــاء و إدارة هــذه
المشــاريع مــن التخطيــط الــى اإلنشــاء
وحتــى خدمــة العمــاء.

مكـــتب نجــــا لالستشــــارات الهـــندسية
والمعماريــة يعتبــر مكتــب نجــا مــن المكاتب
االستشــارية الرائــدة فــي مجــال التصميــم
للمشــاريع الســكنية والتجاريــة فــي الشــرق
االوســط وقــد حقــق نجاحــات كبــرى فــي
مختلــف المشــاريع التــي قــام بتصميمهــا
حتــى بــات يحظــى بثقــة عاليــة لــدى
العمــاء كمــا فــاز المكتــب بالعديــد مــن
المســابقات المحليــة و العالميــة  ,ويضــم
المكتــب العديــد مــن الخبــرات العالميــة
فــي كافــة المجــاالت الهندســية.

