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تصاميم للحياة

نــوم،  تتألــف مــن ســتوديو، غرفــة  مخططــات شــقق ســكنية وفندقيــة 
غرفتيــن نــوم و3 غــرف نــوم.



شقة 3 غرف نوم + غرفة خادمة

المساحة الكاملة:  203.3 متر مربع 2187.8 قدم مربع

المساحة الداخلية:  170.8 متر مربع 1838.8 قدم مربع

مساحة البلكونة:  32.4 متر مربع 349 قدم مربع

عينة من المخططات





شقة غرفتين نوم 

المساحة الكاملة:  164 متر مربع 1765.7 قدم مربع

المساحة الداخلية:  125.4 متر مربع 1349.5 قدم مربع

مساحة البلكونة:  38.7 متر مربع 416.2 قدم مربع

عينة من المخططات





شقة غرفة نوم

المساحة الكاملة:  83.7 متر مربع 900.9 قدم مربع

المساحة الداخلية:  71.6 متر مربع 770.6 قدم مربع

مساحة البلكونة:  12.1 متر مربع 130.4 قدم مربع

عينة من المخططات





عينة من المخططات

شقة ستوديو

المساحة الكاملة:  58.8 متر مربع 633.4 قدم مربع

المساحة الداخلية:  52.2 متر مربع 561.8 قدم مربع

مساحة البلكونة:  6.6 متر مربع 71.6 قدم مربع
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الُمطور:
مجموعة كيان

منــذ انطاقتهــا ـفـي عــام 2004، طــورت مجموعــة كيــان 
معالــم حصلــت علــى جوائــز عالميــة. كمــا أن مشــروعها 
الرائــد األخيــر،  ريزيدنــس مــن روتانــا ُوجــد إلعــادة تحديــد 
حــدود التصميــم واألداء الوظيفــي للعقــارات الســكنية 

فــي دبــي.

نحن وشركاؤنا

الُمشغل:
روتانا إلدارة الفنادق

كثــر مــن 25 عامــا تأسســت شــــركة روتانــــا إلدارة  منــذ ا
ــدة  ــركات الرائــ ــد الشــ ــد أحــ ــام  وتعــ ــا( عــ ــادق )روتانــ الفنــ
فــــي إدارة الفنــــادق فــــي فــــي الشــــرق االوســـط. توفــــر 
روتانــــا خدماتهــــا وأعمالهــــا فــــي قطــــاع إدارة الفنــــادق، 
يــــد لثقافــــة  ويدعمهــــا فــــي ذلــــك فهمهــــا العميــــق والفر
إلــــى جانــــب الخبــــرات الواســــعة  المنطقــــة وشــــعوبها 
الخبــــرة  مــــن  فيهــــا  العمــــل  يــــق  فر بهــــا  يتمتــــع  التــــي 

العالميــــة فــــي قطــــاع الخدمــــات والضيافــة.

المستشار الهندسي:
نيكين سيكي

ويســتند أســلوب نيكيــن علــى االســتمرار فــي نهــج التطــور 
وتوظيــف  المعمــاري،  للتصميــم  نوعــه  مــن  يــد  الفر
المعرفــة ضمــن  البنــاء وإدارة  ـفـي مجــال  رائــدة  نمــاذج 
تصاميــم  لخلــق  االبتــكار،  تصميــم  عمليــة  مــن  بيئــة 
عاليــة الجــودة التــي بدورهــا تعــزز حيــاة النــاس والمناظــر 

يملؤونهــا. التــي  الطبيعيــة 

المقاول:
شابورجي بالونجي

خلــق  شــابورجي  قــررت   ،1865 عــام  ـفـي  انشــائها  منــذ 
الهيــاكل واألماكــن التــي لهــا تأثيــر دائــم علــى المجتمــع، 
وذلــك باســتخدام الهندســة الذكيــة لجلــب العالــم أقــرب 
وجعــل هــذا الكوكــب مكانــا أفضــل للعيــش فيــه. حاليــا 
كثــر مــن 50 بلــدا مــع ســجل  شــابورجي تعمــل لــدى أ

مثبــت للجــودة والتســليم





1643  
 40  

20 020539541
 
 
 
 

27827  

   UAE   

 

www.cayan.net/rotana  

 

+971 4 275 1000
   KSA+966 11 218 6000

9002






