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Feelwood VillageFeelwood VillageFeelwood VillageFeelwood Village    
                                        Baabdat  

  
  منطقة بعبدات العقارية ٣٢٠٨و ٥٦٩ رقم ينالمواصفات الفنية التابعة ل�بنية على العقار

 
  : على صعيد الخدمات المشتركة

  وتر يتحّكم بكامل الخدماتيمبنى ل�دارة مجھّز بكومب ••••

 ابة الرئيسيّة م للبوّ إضافة الى جھاز تحكّ سور يحيط بكامل المشروع  ••••

   على حائط السور بالكامل  مراقبة كاميرات •

  لمشروعانارة عامة ل •

 لناطور وا مسكن للعمال •

 مسكن للسائقين ضمن ايجار  •

  عند مدخل المشروع مراقبة غرفة  •

 Dieselخزانات و ٢عدد مولد كھرباء  •

 والمسبح والتنظيفات  خزان مياه لري الحدائق العامة •

 خزان مياه يغذي المساكن عبر عدادات  •

 لكل مسكن ادعدّ مع   Chimneyو  Barbequeيغّذي الشوفاج والمطبخ والـكبير خزان غاز  •

 Interlocking tiles مواقف السيارات داخل اNبنيةوبMط خاص للطرقات  •

•  Satellite  /Dish  

 لنفس المدة Lifeguard ه تقريباً يستعمل خMل فترة الصيف ويعيّن ل م ١٠×٢٠خارجي مسبح  •

  محاط بسياج خارجي   Tennisملعب  •

   Ping Pongصالة  •

 ةات رياضيّ تحتوي على معدّ   Gymغرفة رياضة بدنية  •

 صالة اجتماعات  •

  filtration تنقية المياه لغرفة  •

 ادات الكھرباء غرفة لعدّ  •

  Transformer  غرفة •

•  Speaker  وInterphone للحارس للتواصل مع الزوار واصحاب الشقق 

 ي ومياه الشتاء قنوات للصرف الصحّ  •

 نفق يتصل بكامل اNبنية يحتوي على البنى التحتية والتمديدات  •

 Thermoاحتمال تركيب على الزبائن مع  ةشوفاج سنترال موصول على عدادات لكل شقة تجنباً للتلوث وتوفير الطاق •

Solar System   ته بنسبة كبيرةمساعدلالشوفاج او  ل�ستغناء عنياه الساخنة لتغذية التدفئة والم . 
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  : لكل مبنىعلى صعيد الخدمات الخاصة 

  

  : البناء -١

 الباطون بمواصفات عالية جداً مضاد للزdزل •

  وخشب التكي بالحجر الطبيعبالكامل  وھي ملبّسةينھما عازل الجدران الخارجية ھي من حائطين ب •

   مركب على شاسيه حديد او خشبالفرنسية   Lafargeماركة بحلّة جديدة السطح قرميد  •

 

   :المنجور الخارجي -٢

  PVCاو   GXالومينيوم  •

 للستورات   Somfyجھاز تحّكم ماركة  •

 رول عازل للبرغش والحشرات بكش •

  من خشب التك Pergolasمسكات الدرابزين وعتبات الشبابيك والشراشف و •

  

  :  الزجاج -٣

      Fumé Double Glazingالواجھات  •

 Triplex Fuméالشرفات  •

  

   :المنجور الداخلي -٤

 لصالوناتخل وااسنديان باب اول او ما يعادله للمد •

•   MDF بوابN غرف النوم والحمامات باب اول 

  Grassمع اكسسوار ماركة اميركي  MDFضد الرطوبة مع درف    Melamineعلب  غرف النوم خزائن  •

  Blumاو

 ضد الرطوبة مع دھان خاص  MDFمسيف او  :الحماماتمغاسل خزائن  •

 المواد اوروبية عالية المواصفات والتصنيع محلّي ،ميماالمطابخ حديثة التص •

 او ما يعادلھا  ةل ومفصMت اNبواب ايطالياقفا •

 وتعاليق الثياب ھي على عاتق الشاري مسكات ال: مMحظة

  

   :الب8ط -٥

 سنتم ٦٠×٦٠ مقياسللصالونات ايطالي رخام  •

 او موزاييك qمكانية الصاق باركيه طبيعي  غرف النوم ل  Plein massسيراميك    •

 لحماماتلسيراميك باب اول  •
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   :قطع الحمامات -٦

 الغرف والضيوفحمامات ل Shanks  Armitageاو  Villeroy & Bochاو     Kohlerماركة •

 لحمامات الخدم او اماراتي Lecicoوطني  •

 تلميMنجورال  Kohlerاو   Grohe  standardماركة  •

  . قطع اNكسسوار ھي على عاتق الشاري: مMحظة

  

  :الدھان -٧

 للجدران  معجونة وجھين  باب اول مع   ICI  Latexماركة  •

 الخزانات غرف وNبواب الة بويا زيتيّ  ICIماركة  •

 خل والصالونات اد اqصفرار للمدايطالي ضلكر  •

  

  :مصعد -٨

   اھاو ما يعادل  Mitsubishi En81 ماركة  •

  

  :خزان مياه -٩

 من الخزان الرئيسي يغّذى اد بعدّ مجھّز لكل شقّة  ليتر ١٠٠٠مستقل  •

  

  :والصحية والمياه الساخنة والتبريد الشوفاج -١٠

• Thermo Solar System  لتغذية التدفئة والمياه الساخنة  

   ھاضغط ايطالية الصنع او ما يعادل مضخات •

• Radiators عالي الفعالية لتوفير المساحة اوروبي  المينيوم 

   باب اول PVCتمديدات مجاري الصحية   •

  PP-RCT والمياه  ساطل الشوفاجقتمديدات  •

  مزيبق صنع اqمارات حديد القساطل الرئيسية  •

  المستقبلفي  Splitف مكيّ تركيب تمديدات تبريد qمكانية  •

 Barbecueتمديدات غاز في قساطل نحاسية لتغذية المطابخ والشوميناي ولـ •

  

   :الكھرباء -١١

  او ما يعادلھا   Le Grandماركة  •

• Earthing System   ماركةHelita   او ما يعادل  

• Liban Cable   للتمديدات  
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• Merlin Gerin  او ما يعادل للـDisjoncteur   وDifférentielle  

• Wireless 

• Video Phone Systems   Urmet  او ما يعادل  

  ...  Dish , Telephone, Interphone, TV, Satelliteتمديدات للـ •

  عاتق الشاري ھي علىالداخلية كل اGنارة  :م8حظة          

  

١٢- Water Proofing  

 وحيطان الدعم Terrace للحمامات والشرفات و  •

  

١٣- False Ceiling  

 يتمّكن الشاري من وضع اqضاءة حيث يشاءلدات الكھربائية والمائية يمدتاسقف مستعارة لتغطية ال نرّكب •

 

  :عامة م8حظات

 .ا بمادة أخرى توازيھا جودة وسعراً لبائع استبدالھلحق يأع8ه  ذكرتفي حال عدم توفر أية مادة  •

 :ضمن حدود اeسعار التاليةيحق للشاري تبديل أية مواد  •

$السعر المحدد  الصنف  
التركيب أجاريشمل   

    : المنجور الداخلي

  ٨٥٠  درفة باب مسيف مع دھان وخرضوات   �

  ٦٥٠  درفة باب مسيف وقشرة وخرضوات    �

  ٢٢٠  درفة باب عادي وخرضوات  �

  ٢٢٠  خزانات مع دھان سعر المتر المربع الواحد  �

  ٨٠٠  ١٢٠الى    ٩٠علب المغاسل مع مرايات ورخام او ريزين قياس  �

  ١٠٠٠  ١٥٠الى   ١٣٠قياس علب المغاسل مع مرايات ورخام او ريزين  �

  ١٣٠٠  وما فوق  ١٥٠قياس علب المغاسل مع مرايات ورخام او ريزين  �

    

    : والمي8نجورات قطع الحمامات

  ٣٠٠  مغسلة  �

  ٥٠٠  كرسي  �

  ٣٠٠   هبيدي �

  ٧٠٠  مغطس  �

  ٢٠٠٠  جاكوزي  �
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$السعر المحدد  الصنف  
التركيب أجاريشمل   

� Bac a douche ٣٠٠  

  ١٠٠  مي8نجور مغسلة �

  ٣٠٠  مي8نجور دوش  �

    

    : الدھان

  ٨  حيطان ومعجونة وطرش دھان سعر متر  �

  ١٢  ابواب زيتية دھان سعر متر  �

  ٢٥  دھان لكر سعر متر  �

    انواع دھان الديكور على عاتق الشاري �

    

    :اسقف مستعارة

  ١٥  سعر المتر المربع الواحد  �

    

    : الب8ط

  ٢٥   الحماماتب8ط سعر متر  �

  ٨٠  متر ب8ط الصالوناتسعر  �

    رسمات الب8ط او زنانير الموازييك على عاتق الشاري �

    

    : المطبخ مع الغرانيت

  ١٠٠٠٠  ترم ١٩٠لشقة  �

  ١٢٠٠٠  متر ٢٧٠الى  ٢٥٠لشقة  �

  ١٥٠٠٠  متر ٣٥٠الى  ٣٠٠لشقة  �

  ٢٠٠٠٠  متر ٥٢٠الى  ٤٠٠ Duplexلـ �

  ٢٥٠٠٠  متر وما فوق ٥٢٠ Duplexلـ �

 

اية تعدي8ت او اضافات ف يلاكتمن قيمة  )واشراف وم8حقةدراسة ( %٢٠ Corbani Groupيدفع الشاري الى  •

 . او اختيار بضاعة خارج التشكيلة المقّدمة اخرى

 من قيمة تكاليف اية تعدي8ت او اضافات اخرى) اشراف وم8حقة( %١٥ Corbani Groupيدفع الشاري الى  •

 . في حال كانت الدراسة والخرائط معطاة من قبل الشاري ،خارج التشكيلة المقّدمةاو اختيار بضاعة 

من قيمة تكاليف اية تعدي8ت او اضافات اخرى او اختيار  )اشراف( %٧ Corbani Groupيدفع الشاري الى  •

   .في حال كانت الدراسة والخرائط والم8حقة من قبل الشاري بضاعة خارج التشكيلة المقّدمة،


