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أبيات .. كل ما تحتاجه لمنزلك من مواد البناء واألثاث ..
تحت سقف واحد

تنفرد أبيات بتقديم أكثر من 30,000 منتج عالي الجودة بأنسب األسعار في صالة عرض فسيحة إستثنائية تعتبر 
األكبر من نوعها في الشرق األوسط، محتوية العديد من الخدمات التي تجعل رحلتك مزيج من التسوق والمتعة.

أبيات  السيارات،  إيقاف  خدمة  ألجلك،  وجدت  وخدماتنا  ومرافقنا  ومساعدتك،  إلستقبالك  اإلستعداد  أتم  على  موظفونا 
كافيه، المصلَى، صالة لعب ألطفالك وغير ذلك الكثير، نحن بإنتظار زيارتك لنقوم بواجب الضيافة تجاهك.

التجارية محليًا  أبيات شركة مساهمة مقفلة، تم تطوير فكرتها وعالمتها 
األسرة  إلحتياجات  فهمًا  األكثر  معارض  سلسلة  تكوين  بهدف   ،100%
الخليجية عبر توفير مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات التي تضمن 

تلبية تلك اإلحتياجات بأعلى المعايير العالمية.
إنطلق نشاط أبيات في مارس 2008 في الكويت معلنة عن إنطالق المعرض 
التجاري األكبر من نوعه في الشرق األوسط على مساحة تتجاوز الـ 22,000 
في  الظهران  مدينة  في  ألبيات  الثاني  المعرض  إفتتاح  وسيتم  مربع،  متر 
بعدها  ليستكمل   ،2012 الحالي  العام  السعودية خالل  العربية  المملكة 
الخمس  السنوات  خالل  الرئيسية  الخليجية  المدن  كافة  في  أبيات  تواجد 

المقبلة، لنذهب أبعد من ذلك !

والمنتجات  المبتكرة  الحلول  أحدث  بتوفير  أبيات  تلتزم 
والخدمات ذات الجودة العالية بأنسب األسعار، لدينا 

إحتياجات  كافة  تمثل  مختلفًا  قسمًا   20
المنزل من مواد البناء واألثاث وتشمل:

• األثاث، ورق الجدران، الخزائن
والباركيه،  السيراميك  الحمامات،  المطابخ،   •

اإلضاءة،  األبواب والنوافذ
التكييف،  الخارجية،  الواجهات  األسود،  الهيكل  مواد   •

الكهرباء،  لوازم  الخصوصية،  المواد  األصباغ،  المصاعد، 
التمديدات الصحية، العدد واألدوات، األسقف.
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بيديك اآلن العدد األول من الكتالوج السنوي ألبيات، والذي إخترنا أن نعبر 
تناسب  العصرية والتي  المتنوعة  عن نفسنا من خالله ونعرض حلولنا 
طبيعة معيشتنا، كل المنتجات التي تراها في صفحات هذا العدد متوفرة 

في أبيات ومتاحة ألن تكون جزءًا من بيتك.
راحتك ورضاك نصب  أجلك، نضع  أبيات فريق واحد نعمل من  نحن في 

إكسسواراتأعيننا، تفضل بزيارتنا ونعدك بأن نكون عند حسن ظنك. غرف الجلوس

غرف الطعام
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كلنا معاك يا “ األزرق ” !

لمتابعة مباراتك المفضلة في أجواء أسرية ال تحتاج إالّ إلى غرفة جلوس 
بألوان مريحة وتنسيق أكثر راحة، ال يهم إن كان مكانك فسيحًا أم ضيقًا 
فأرائكنا تقوم بالواجب. إختر عدد وشكل القطع بما يتوافق مع المكان .. 

ومزاجك.

3  متكأ Sierra بني فاتح أو رمادي، عرضx 100 عمقx 100 إرتفاع40 سم 2  طقم صوفا Sierra ذراع على اليسار، بني فاتح أو رمادي 310.000 دك     1  طقم صوفا Sierra شكل L، بني فاتح أو رمادي 565.000 دك    
5  طاولة وسط Trendy بيج، متوفرة بألوان أخرى، عرضx 140 عمقx 80 إرتفاع33 سم 60.000 دك 4  طاولة جانبية Trendy أبيض، مستديرة، قطرx 20 إرتفاع40 سم، متوفرة بأحجام أخرى 25.000 دك     65.000 دك    

8  أرضية سيراميك Onyx عاجي، المع، طولx 90 عرض45 سم، سماكة 10 مم 7  ثريا Toledoا8 مصابيح 79.000 دك     6  سجادة Modern أزرق، متوفرة بألوان أخرى، طولx 240 عرض180 سم 85.000 دك    
9  ورق جدران عصري Anytouch 15.000 دك/للرول    10  إضاءة سقف كريستال أسود، 1ix 35W مصباح 2.250 دك 5.750 دك/متر مربع    
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Trendy مكتبة تلفزيون أرضية
عالية اللمعان، متوفرة بألوان أخرى،

 عرضx 180 عمقx 45 إرتفاع50 سم 
150.000 دك

مكتبة Angel خشبي غامق بالكامل أو بخلفية حمراء،
عرضx 150 عمقx 20 إرتفاع220 سم 79.000 دك/للقطعة

الشموع وملحقاتها 
متوفرة بعدة تصاميم 
وألوان وأحجام، إبتداًء من 
1.250 دك

 Russi مصباح أرضي
أسود 72.000 دك

 Russi مصباح طاولة
أسود 34.000 دك

وسائد حسب الطلب 
متوفرة بعدة تصاميم 
وألوان وأحجام 4.500 دك

565دك
Sierra L صوفا شكل

2

310KD
Sierra صوفا ذراع على اليسار
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مع أبيات، حتى األلوان الداكنة 
تصبح مضيئة !
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1  صوفا Meghan شكل L، يمين، أسود وذهبي،
2  صوفا Meghanا2-مقعد، أسود وذهبي،  عرضx 410 عمق180 سم 475.000 دك    
3  صوفا Meghanا3-مقعد، أسود وذهبي،  عرضx 190 عمق100 سم 175.000 دك    

4  طاولة وسط Hazel بني، عرضx 230 عمق100 سم 230.000 دك    
5  طاولة جانبية Rex بني، عرضx 80 عمقx 80 إرتفاع30 سم 95.000 دك    

6  سجادة Modern كريمي أو بني،  عرضx 40 عمقx 40 إرتفاع40 سم 45.000 دك    
7  طاولة بوفيه Layton سطح زجاج  طولx 300 عرض200 سم 135.000 دك    

شفاف، لون الكاكاو أو الكابتشينو، عرضx 76 عمقx 150 إرتفاع50 سم 169.000 دك
8  ثريا Gamtoos 7ix 40Wامصابيح 155.000 دك

9  أرضية سيراميك Crystallized بيج فاتح، طولx 60 عرض60 سم، سماكة 10 مم
6.850 دك/متر مربع    10  الفسيفساء )موزاييك( Mother أسود،

طولx 32.7 عرض32.7 مم، سماكة 4 مم 5.950 دك/متر مربع
11  ورق جدران كالسيكي Sonata 15.000 دك/للرول    

قضبان الستائر 
والتيجان

متوفرة بعدة 
تصاميم وألوان، 

إبتداًء من 1.500 دك

مصباح طاولة Lafayette هيكل من المعدن 26.000 دك
مرآة مربعة فضية معتقة، عرضx 80 عمقx 5 إرتفاع80 سم 50.000 دك

1

475دك
Meghan L صوفا شكل
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ألن هناك دومًا
مساحة كافية !

1 صوفا Marin شكل L، بيج
345.000 دك

2 طاولة وسط Crown بني، 
عرضx 120 عمقx 80 إرتفاع30 سم 

50.000 دك

3 طاولة جانبية Atlin بني غامق،
عرضx 50 عمقx 30 إرتفاع50 سم 

40.000 دك

4 أرفف كتب Angel بني غامق، 
عرضx 150 عمقx 20 إرتفاع220 سم 

79.000 دك

5 مرآة مربعة لون فضي معتق، 
عرضx 80 عمقx 5 إرتفاع80 سم 

50.000 دك

7 لوحة حسب الطلب، إبتداًء من
7.500 دك/متر مربع

Onix 8 أرضية سيراميك
بيج غامق، طولx 45 عرض45 سم، 

سماكة 8 مم 3.950 دك/متر مربع

Oxford 9 مصباح أرضي
46.000 دك

ABYAT 10 إضاءة سقف
أسود، مصباحين 4.750 دك

Quinta 11 ورق جدران عصري
15.000 دك/للرول

6 سجادة ذات وبر عالي
PomPom رمادي،

طولx 180 عرض120 سم 41.000 دك
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345دك
Marin صوفا
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مرآة مربعة 
Endine فضي، 

طولx 100 عرض100 
سم 65.000 دك

 San مصباح طاولة
Marino أبيض 
32.000 دك

وراء كل وقت جميل مكان أجمل !

األصدقاء  مع  أم  األسرة  مع  سواء  ممكنًا،  بالوقت  االستمتاع  يكون  معنا 
والضيوف، ألننا نقدم تشكيلة واسعة ومتكاملة من غرف الجلوس من حيث 

السعة والشكل واأللوان واإلكسسوارات.

1
4

3
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2

3  كرسي Gucci مستدير، أبيض، 2  طاولة وسط Boss بني فاتح وأسود عرضx 120 عمقx 75 إرتفاع32 سم 165.000 دك     1  طقم صوفا Solanoا 6قطع، مع رف كتب، رمادي غامق أو بيج 545.000 دك    
5  أرضية سيراميك Lines أبيض، طولx 60 عرض60 سم، سماكة 10 مم 3.250 دك/متر مربع 4  سجادة Modern بني، طولx 240 عرض180 سم أو طولx 300 عرض200 سم 85.000 دك     متوفر بعدة ألوان 12.000 دك    

6  ورق جدران عصري Quinta 15.000 دك/للرول

Boss مكتبة تلفزيون أرضية
لوني الجوز واألسود، عرضx 190 عمقx 40 إرتفاع42 سم 
175.000 دك

وسائد حسب الطلب، 
متوفرة بعدة تصاميم 
وألوان وأحجام،
إبتداًء من 4.500 دك

فازات حسب الطلب، 
متوفرة بعدة تصاميم 
وألوان وأحجام،
إبتداًء من 1.500 دك

545دك
Solano طقم صوفا
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غرفة جلوس تخطف األبصار

للمزج بين اللونين األسود واألبيض سحر وجرأة ال حدود لهما، افصح عن شخصيتك من خالل 
النمط وتركيبة األلوان. ولجاذبية أكبر نوفر لك أقمشة بخيارات متنوعة للستائر وأطقم األثاث 

وملحقاتها.
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4  مزهرية بيج، عرضx 24 إرتفاع39 سم 11.000 دك1  طقم غرفة جلوس Hamiltonا3+2 مقعد 275.000 دك  3  طاولة جانبية Trendy أبيض، مستدير، قطرx 49 إرتفاع57 سم 25.000 دك     2  حامل تلفزيون Morgan أسود عرضx 110 عمقx 45 إرتفاع120 سم 85.000 دك    
8  باركيه Super Natural 5  طاولة وسط Kinetic أبيض، عرضx 100 عمقx 100 إرتفاع30 سم  7  سجادة ذات وبر عالي Canadian Bear أسود، طولx 180 عرض120 سم 41.500 دك     6  مرآة Circles فضي معتق، عرضx 110 عمقx 6 إرتفاع140 سم 85.000 دك     85.000 دك    

9  ستائر قماش Reynard أسود، عرض290 سم 13.250 دك/مترأبيض، طولx 128.5 عرض19.2 سم، سماكة8 مم 13.500 دك/متر مربع    

مزهرية بني،
متوفرة بعدة أحجام وألوان،
عرضx 24 إرتفاع39 سم 11.000 دك

مزهرية Gibbous أبيض،
متوفرة بعدة أحجام وألوان،
عرضx 19 إرتفاع45 سم 18.500 دك

 Syncro 45 نوافذ ألمنيوم
إبتداًء من 38.000 دك/متر مربع

مصباح طاولة Oxford أسود،
2 مصباح 29.000 دك
مصباح أرضي Oxford أسود،
2 مصباح 46.000 دك

أرفف Eugene لون الكاكاو،
عرضx 90 عمقx 20 إرتفاع20 سم 
20.000 دك

275دك
Hamilton طقم صوفا

1
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1  طقم صوفا Chloeا6قطع، بني متوفر بعدة ألوان وأحجام، يباع بالقطعة 779.000 دك
2  طاولة وسط Tony أبيض وأسود، عرضx 100 عمقx 100 إرتفاع42 سم 135.000 دك    

3  طاولة جانبية Paul ستيل وأسود، عرضx 50 عمقx 50 إرتفاع60 سم 55.000 دك
4  رف دائري Tony ستيل وأسود، قطرx 49 إرتفاع190 سم 75.000 دك
5  سجادة عصرية بني أو بيج، طولx 240 عرض180 سم 99.000 دك

6  ورق جدران كالسيكي Sonata 18.000 دك/للرول
8  إضاءة سقف أبيات أسود، مزدوج  7  ثريا Ottawa أبيض، 6 مصباح 175.000 دك    

9  أرضية سيراميك Soluble Salt بيج، المع، طولx 60 عرض60 سم 4.750 دك    

2.750 دك/متر مربع

مثل شمس صيفية.. دافئة وذهبية !

1

مصابيح وشموع متوفرة بعدة 
تصاميم وألوان وأحجام، إبتداًء من 

1.750 دك

طاولة تلفزيون Peter ستيل وأسود أو أسود، 
عرضx 180 عمقx 40 إرتفاع40 سم 165.000 دك

779دك
Chloe طقم صوفا
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تحلو األحاديث إن حلت األماكن، فالضوء ال ينبع من الشمس فقط، 
ومرايا أرواحنا ليست وحدها من تعكس السكينة، هناك أمر ما يربط 

بين الخارج والداخل.. حتما هو المكان!

صالة أنيقة .. ورقيقة
Ashton 1  طقم صوفا

3قطع، بنفسجي 495.000 دك

5  طاولة جانبية Gary ستيل وأبيض، 
عرضx 50 عمقx 50 إرتفاع58 سم 50.000 دك

10  أرضية سيراميك Crystallized أبيض، 
طولx 60 عرض60 سم، سماكة 10 مم

2.750 دك/متر مربع

Canadian Bear 6  سجادة ذات وبر عالي
بنفسجي، متوفرة بعدة ألوان ومقاسات، 

طولx 240 عرض180 سم 90.500 دك
2  مرآة مستطيلة فضي،

7  ثريا Emeralda كريستالعرضx 110 إرتفاع70 سم 36.000 دك
8 + 4 319.000 دك

4  طاولة وسط Tony أبيض وأسود، 
عرضx 100 عمقx 100 إرتفاع42 سم

135.000 دك

 Sonata 9  ورق جدران كالسيكي
32.000 دك/للرول

3  مرآة مربعة Juniper فضي،
8  إضاءة طاولة Mardsen هيكل كروم عرضx 83 إرتفاع51 سم 28.000 دك

26.000 دك
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5
طقم الشاي سيراميك متوفر بعدة 
تصاميم وألوان، إبتداًء من 7.500 دك

كرسي Leisure Chair Moon أبيض، 
طولx 183 عرضx 72 إرتفاع68 سم 198.000 دك

495دك
Ashton طقم صوفا

198دك
Leisure Chair Moon كرسي
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هدوء أكثر... استرخاء أكبر!
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Biyo 1  طقم صوفا
2قطعة، بني 395.000 دك

Gary 2  طاولة جانبية
ستيل وأبيض أو أسود،

عرضx 50 عمقx 50 إرتفاع58 سم 50.000 دك

3  طاولة وسط Darr أبيض أو أسود، 
قطرx 100 إرتفاع35 سم 195.000 دك

4  مرآة مستديرة Ivy فضي،
قطر120 سم 45.000 دك

5  سجادة Modern بيج، متوفرة بعدة 
ألوان، طولx 240 عرض180 سم 85.500 دك

6  أرضية سيراميك Soluble بيج،
طولx 80 عرض80 سم 2.950 دك/متر مربع

Quinta 7  ورق جدران عصري
15.000 دك/للرول

395دك
Biyo طقم صوفا
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وللبنفسج كلمة !
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545دك
Heaven طقم صوفا

1  طقم صوفا Heaven شكل L، بيج 545.000 دك
2  طاولة وسط Ambler مستديرة، بني فاتح،

 Ambler 3  طاولة جانبية قطرx 110 إرتفاع30 سم 120.000 دك    
مستديرة، بني فاتح، قطرx 40 إرتفاع60 سم 60.000 دك

4  طاولة جانبية Ambler مستديرة، بني فاتح، قطرx 50 إرتفاع50 سم 
5  طاولة جانبية Ambler مستديرة، بني فاتح، 60.000 دك    

6  سجادة Modern بنفسجي،  قطرx 80 إرتفاع60 سم 90.000 دك    
متوفرة بعدة ألوان، طولx 240 عرض180 سم 85.000 دك

7  إضاءة طاولة Cannes هيكل كروم 26.000 دك
8  أرضية سيراميك Sandstone ذهبي، طولx 60 عرض60 سم، 

Esprit 9  ورق جدران عصري سماكة 10 مم 5.250 دك/متر مربع    
8.000 دك/للرول

6
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نهار هادئ .. ومشرق

كرسي Appolo مستدير،
لون الكاكي، قطرx 140 إرتفاع80 سم

175.000 دك

شمعدان
متوفر بعدة تصاميم وألوان وأحجام،

إبتداًء من 7.500 دك

طاولة تلفزيون Trendy أزرق المع،
متوفرة بعدة ألوان،

عرضx 200 عمقx 45 إرتفاع50 سم
158.000 دك

1  طقم صوفا Perth 5قطع، 
رمادي وبيج 390.000 دك

5  خزانة أرفف أبيض،
عرضx 30 عمقx 20 إرتفاع120 سم

12.000 دك

Trendy 2  طاولة جانبية
أزرق المع و كروم، متوفرة بعدة 

ألوان، قطرx 49 عرض57 سم
25.000 دك

Detroit 6  مصباح أرضي
فضي 55.000 دك

 Songs 3  أرضية سيراميك
عاجي، طولx 90 عرض15 سم، 

سماكة 10 مم 6.250 دك/متر مربع

7  طاولة وسط Crown بني، 
عرضx 120 عمقx 80 إرتفاع30 سم 

50.000 دك

4  مرآة Endline فضي، مربعة، 
طولx 100 عرض100 سم

65.000 دك

12

4

5

7

390دك
Perth طقم صوفا

3

6

األلوان جزء من حياتنا، ترسم سلوكنا ومزاجنا، نحن نتقن مخاطبتك 
المكان ليكون ذهنك  األلوان بما يتناسب مع ذوقك وطبيعة  بلغة 

أكثر صفاًء وراحة.
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شمعدانات
متوفرة بعدة تصاميم 
وألوان، إبتداًء من 

وسائد
حسب الطلب، متوفرة بعدة تصاميم وألوان وأحجام، إبتداًء من 

ورق جدران ماركات ألمانية،
متوفر بعدة تصاميم وألوان،
الرول إبتداًء من 

مزهريات
متوفرة بعدة تصاميم وألوان،

إبتداًء من

لوحات أبيات
توفر لك أبيات تشكيلة واسعة من اللوحات 
بمختلف القياسات لتلبية متطلباتك. نتيح 
لك أمكانية اختيار التصميم من مكتبة 
أبيات الزاخرة بالصور أو إحضار ملف الصورة 
الخاصة بك وسنقوم بتنفيذها لك بأعلى 
المواصفات، إبتداًء من 

سجاد عصري
متوفر بعدة تصاميم وألوان، إبتداًء من 

2627
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تشكيلة واسعة من ورق الجدران وأرضيات تتناغم مع األثاث الذي يروق لك 
إلضفاء المزيد من األناقة. عندما تحتار بين العصري والكالسيكي قطعا 

تكون هذه الغرفة هي األنسب!

غرفة عصرية بلمسات كالسيكية

1

2

3

4

5

6

صوفا Marie Antoinette رمادي،
عرضx 160 عمقx 80 إرتفاع80 سم 140.000 دك

كمودينة Jason أسود المع، متوفر بعدة 
ألوان عرضx 70 عمقx 40 إرتفاع70 سم 
55.000 دك

تشكيلة واسعة من األقمشة والجلود لللوح 
الخلفي حسب الطلب

390دك
Bricks سرير

2  تسريحة Jason 3قطع، أسود المع، متوفر بعدة ألوان 170.000 دك     3  مصباح طاولة Russi أسود 34.000 دك1  سرير Bricks حسب الطلب، متوفر بعدة ألوان وخامات من الجلد والقماش، طولx 200 عرض180 سم 390.000 دك    
6  ثريا Quebec أسود، 6 مصابيح 120.000 دك 5  أرضية سيراميك أبيض، مصقول طولx 60 عرض60 سم 4.250 دك/متر مربع     4  إطار سيراميك أسود، مصقول 2.500 دك/متر مربع    

2829
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غرفة بألوان دافئة، وتصميم راٍق ومتكامل لصباحات ومساءات أجمل، وكي تكون غرفتك أكثر أناقة وتتنسيقًا نوفر لك 
كل ما تحتاجه من أرفف وخزانات وفق متطلباتك.

العين تعشق قبل القلب أحيانًا !

2  تسريحة Tina بني، عرضx 116 عمقx 54 إرتفاع85 سم 110.000 دك 1  سرير Manhattan حسب الطلب، متوفر بعدة ألوان وخامات من الجلد أو القماش، طولx 200 عرض200 سم 330.000 دك    
5  أرضية سيراميك Savona رمادي، المع، طولx 45 عرض45 سم 3.750 دك/متر مربع 4  ثريا Cristlo بني فاتح، 8 مصابيح 225.000 دك     3  مرآة Mesa/Tina بني، عرضx 100 عمقx 3 إرتفاع50 سم 30.000 دك    

6  ورق جدران عصري B Lounge 15.000 دك/للرول

1

2

3

4

5

6

330دك
Manhattan سرير

كمودينة Tina بني
عرضx 50 عمقx 40 إرتفاع60 سم 35.000 دك

إضاءة حائط جانبية
مع مصباح للقراءة 28.000 دك

خزانة Walk-in حسب الطلب، 
متوفرة بعدة ألوان وأحجام،
إبتداًء من 95.000 دك /متر

مقعد Sarah رمادي 75.000 دك
طاولة جانبية Libson مستديرة، بني غامق

قطرx 40 عمق20 سم 20.000 دك
طاولة جانبية Libson مستديرة، بني غامق

قطرx 40 عمق40 سم 25.000 دك
طاولة جانبية Libson مستديرة، بني غامق

قطرx 50 عمق50 سم 30.000 دك
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590دك
طقم غرفة نوم Famous 5قطع

1

2

3

4

5

6

7

8

1  طقم غرفة نوم Famous بيج، 5 قطع 590.000 دك

5  مصباح طاولة Lava أبيض 20.000 دك

2  كمودينة Famous بيج، مستديرة،
قطرx 45 إرتفاع50 سم

3  رف حائط Cedar بني،
عرضx 120 عمقx 23 إرتفاع3.8 سم 12.000 دك

4  خزانة Famous بيج، 5 أدراج،
عرضx 60 عمقx 45 إرتفاع124 سم 185.000 دك

6  أرضية سيراميك Himalaya بيج،
طولx 60 عرض31 سم، سماكة 8 مم 7.750 دك/متر مربع

7  سيراميك حوائط Niagara بني،
طولx 56.5 عرض31.5 سم، سماكة 9 مم 8.250 دك/متر مربع

8  ورق جدران Anytouch 15.000 دك/للرول

عندما
يأتي المساء !

3233
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بسيطة أم أنيقة ؟
لم ال يكون الخيارين معًا ؟

1

2

3

4

5

3  باركية Super Natural رمادي فاتح، طولx 128.5 عرض19.2 سم،  2  ثريا Toledo 8 مصابيح 79.000 دك     سماكة 8 مم 5.950 دك/متر مربع1  طقم غرفة نوم Diamond 5قطع، رمادي غامق، عرضx 180 عمق200 سم 440.000 دك    
5  ورق جدران عصري Anytouch 15.000 دك/للرول 4  خزانة حسب الطلب، بني غامق، متوفر بعدة ألوان وأحجام، إبتداًء من 95.000 دك/متر    

440دك
طقم غرفة نوم Diamond 5قطع

 Diamond اللوح األمامي
رمادي غامق، خشب MDF، مع قماش

إضاءة حائط جانبية
مع مصباح للقراءة 28.000 دك

كرسي ومقعد Yolo بني 95.000 دك

ف النوم
غر
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جوًا  لك  نخلق  وأحالمك،  أسرارك  ومخبأ  النهار  ضجيج  من  مالذك  ألنها 
هادئًا من أثاث وعذوبة ألوان ونقوش، إضاءات ناعمة وخزانات رحبة بأبواب 

تعكس الهدوء مضفية مساحة أكبر لغرفتك..

غرفة نومك .. واحة سكينتك

8

ف النوم
غر

1

2

3

4

5

6

7
390دك

طقم غرفة نوم Concave 5قطع

95دك
/متر - خزانة

 Victoria 5  سيراميك حوائط
عاجي، طولx 56 عرض51 سم،

سماكة 9 مم 8.250 دك/متر مربع

خزانة حسب الطلب، بني غامق،
متوفرة بعدة ألوان وأحجام،

إبتداًء من 95.000 دك/متر طولي

 Lumina 6  ورق جدران عصري
18.000 دك/للرول

2  إضاءة سقف
كريستال بني مع ألمنيوم، 1 مصباح 

2.250 دك

7  سجادة ذات وبر عالي
Supreme PomPom عاجي، 

طولx 180 عرض120 سم 39.000 دك

3  ستائر قماش أو شيفون،
متوفرة بعدة تصاميم وأحجام،

إبتداًء من 2.500 دك

4  باركيه Krono Step رمادي، 
طولx 128.5 عرض19.2 سم،

سماكة 8 مم 4.750 دك/متر مربع

Concave 1  طقم غرفة نوم
5قطع، بني غامق 390.000 دك

كمودينة Concave بني غامق،  
عرضx 55 عمقx 50 إرتفاع52 سم

 San Marino إضاءة طاولة
أبيض 32.000 دك

قضبان ستائر، تيجان 
متوفرة بعدة تصاميم وأحجام 

وخامات، إبتداًء من 0.750 دك
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ألننا أقدر على تنسيق وترتيب غرفتك بما يتوافق 
مع مزاجك ومتطلباتك، أّيًا كانت المساحة، نحن 
بشكل  واحدة  غرفة  في  تحتاجه  ما  لك  نوفر 
في  لمساعدتك  جاهزون  بائعونا  وأنيق،  جذاب 

ذلك.

أنا أبعثر.. إذن أنا موجود !

5

2

3

4

1

390دك
طقم غرفة نوم Lane 5قطع

كرسي Atria بني،
عرضx 60 عمقx 70 إرتفاع70 سم،

متوفر بلون البني الغامق 60.000 دك

أرفف حائط متوفرة بعدة ألوان وأحجام،
إبتداًء من 12.000 دك

مصباح طاولة Oxford أبيض 29.000 دك
مصباح أرضي Oxford أبيض 46.000 دك

ورق جدران عصري Anytouch 15.000 دك/للرول

Caitlin مكتبة مع مرآة
بني، أرفف دوارة مع مرآة،
عرضx 40 عمقx 40 إرتفاع170 سم 105.000 دك

2  طاولة جانبية Ambler بني، مستديرة، عرضx 50 إرتفاع50 سم، متوفرة بعدة أحجام 60.000 دك     1  طقم غرفة نوم Lane أبيض المع/بني، 5قطع مكونة من السرير، 2 طاولة جانبية وتسريحة مع مرآة 390.000 دك    
4  باركية Castello بني، طولx 128.5 عرض19.2 سم، سماكة 8 مم 4.750 دك/متر مربع 3  سجادة ذات وبر عالي Canadian Bear أبيض، طولx 180 عرض120 سم، متوفرة بعدة ألوان وأحجام 35.000 دك    

5  سيراميك حوائط Panel حجر طبيعي، طولx 60 عرض15 سم، سماكة 25 مم 12.750 دك/متر مربع

ف النوم
غر
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حلمك  عن  لنا  احكي  الرائقة،  واألجواء  المريحة  باألسرة  تؤخذ  ولكن 
ومهارة  بجدية  وسنعمل  سريرك،  وشكل  مواصفات  فيه  بما  وألوانه 

على تحقيقه.  

وما نيل األحالم الوردية بالتمني !

1

2

3

4

5

250دك
Milano سرير

Charlie صوفا
مقعد واحد، بني أو أخضر،

عرضx 108 عمقx 83 إرتفاع62 سم 
120.000 دك

 Lafayette إضاءة طاولة
أبيض، متوفرة بعدة ألوان 
23.000 دك

تسريحة Spiro 6 أدراج،
ذهبي أو فضي 170.000 دك

 Designers أغطية وشراشف
Guild متوفرة بعدة تصاميم 

وألوان وأحجام، إبتداًء من 15.000 دك

ف النوم
غر

Spiro 3  كمودينة 2  طقم تسريحة Spiro 3قطع، ذهبي أو فضي 170.000 دك     1  سرير Milano حسب الطلب، متوفر بعدةمقاسات وألوان وخامات من الجلد والقماش، طولx 200 عرض200 سم 250.000 دك    
5  أرضية سيراميك أبيض، مصقول، 4  وسائد ABYAT حسب الطلب، متوفرة بعدة ألوان من الجلد والقماش، طولx 85 عرض85 سم 29.000 دك     ذهبي أو فضي، عرضx 60 عمقx 40 إرتفاع110 سم، 130.000 دك    

طولx 60 عرض60 سم 4.250 دك/متر مربع

4041



كوني كغرفِتك،
ُمْرَهفة.. وُمفَعمة

بالحيوّية والَبهجة !

1

9

220دك
Max سرير

1  سرير Max حسب الطلب، متوفر بعدة ألوان من الجلد والقماش، طولx 200 عرض150 سم 220.000 دك
3  كومدينة Phoenix بيج، 2  تسريحة Phoenix بيج، متوفرة بعدة ألوان 130.000 دك    
4  كرسي Phoenix بيج، عرضx 55 عمقx 40 إرتفاع43 سم، متوفرة بعدة ألوان 60.000 دك    

 Canadian Bear 5  سجادة ذات وبر عالي عرضx 59 عمقx 28 إرتفاع42 سم، متوفر بعدة ألوان 15.000 دك     
6  وسادة ABYAT حسب الطلب،  أبيض، طولx 180 عرض120 سم، متوفرة بعدة ألوان وأحجام 39.000 دك      

طولx 85 عرض85 سم، متوفرة بعدة تصاميم وألوان وأحجام  29.000 دك
8  باركيه Super Natural بيج، طولx 128.5 عرض19.2 سم،  7  ثريا Yarra زجاج شفاف 82.000 دك     

9  ورق جدران عصري Check In 15.000 دك/للرول سماكة 8 مم 5.950 دك/متر مربع     
10  مصباح طاولة Leon أبيض، أكريليك 49.000 دك

إطارات صور وإكسسوارات 
متوفرة بعدة تصاميم، ألوان 
وأحجام، إبتداًء من 1.500 دك

أغطية وشراشف 
متوفرة بعدة تصاميم وألوان 
وأحجام، إبتداًء من 15.000 دك

5 6
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4

3
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ف النوم
غر

خزائن أبيات تتيح لك إختيار الشكل 
والنوع والمساحة المناسبة لتخزين 
الحلول  األخرى،  أغراضك  أو  ثيابك 
التنظيم  لك  تضمن  نوفرها  التي 
 .. العملية  غاية  في  لتكون  األمثل 

واألناقة.
وإحتياجاتك  المساحة  عن  اخبرنا 
األبعاد  ثنائي  بالتصميم  لنقوم 
طبيعة  مع  يتالءم  بحيث  لخزانتك، 

إستخدامك وذوقك.

ليكن إختيارك 
لثيابك أجمل .. 

وأسهل !

1  خزانة Techno Pole بني غامق، ألمنيوم 
599.000 دك

2  صوفا سرير Boss زيتي غامق،
عرضx 226 عمقx 92 إرتفاع87 سم 150.000 دك

3  باركيه Super Nat أسود،
عرضx 128.5 عمق19.2 سم، سماكة 8 مم

5.950 دك/متر مربع

4  سيراميك حوائط أبيض، طولx 60 عرض15 سم، 
سماكة 2.5 مم 15.750 دك/متر مربع

5  سجادة ذات وبر عالي Shimmer أبيض، 
طولx 150 عرض50 سم 18.000 دك

1

2

3

4

5

599دك
Walk-in Pole Techno خزانة

4445
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أغطية وشراشف ماركات فرنسية،
متوفرة بعدة تصاميم وألوان وأحجام،

إبتداًء من 

مزهريات
متوفرة بعدة تصاميم وألوان وأحجام،

إبتداًء من 

أغطية وسائد
متوفرة بعدة تصاميم 

وألوان وأحجام،
إبتداًء من 

شموع
متوفرة بعدة تصاميم وألوان وأحجام،

إبتداًء من 

ساعة حائط
متوفرة بعدة 

تصاميم وألوان 
وأحجام،

إبتداًء من 

ورود إصطناعية
متوفرة بعدة تصاميم وألوان 

وأحجام، إبتداًء من 

سجادة ذات وبر عالي
متوفرة بعدة ألوان وأحجام، إبتداًء من 

وسائد
حسب الطلب، متوفرة بعدة تصاميم وألوان 
وأحجام،
إبتداًء من 

ت
سوارا

س
إك
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غرفة طعام بألوان الطبيعة

مائدة بلون الخشب الطبيعي وحوائط سيراميك بنقش حجري، فوانيس 
وشموع وزهور ونبتات اصطناعية، وكل ما يلزمك لتناول وجباتك اليومية 

وكأنك في نزهة في أحضان الطبيعة !

مرآة Wisteria مستطيلة، فضية، 
متوفرة بعدة تصاميم وأحجام،

طولx 190 عرض90 سم 80.000 دك
Anytouch ورق جدران عصري

15.000 دك /للرول

طقم عشاء سيراميك
متوفر بعدة تصاميم وألوان وأحجام،
إبتداًء من 7.500 دك

فانوس ستانلس ستيل، متوفر بعدة 
أحجام، إبتداًء من 12.000 دك

  Natural Stone سيراميك حوائط
طولx 60 عرض15 سم، سماكة 2.5 مم

12.750 دك /متر مربع

2

3

1

137دك
Clifford طاولة طعام

2  كرسي طعام Carolina لون الكاكاو والالتيه، عرضx 60 عمقx 50 إرتفاع100 سم 28.000 دك 1  طاولة طعام Clifford لون الكاكاو والزجاج، متوفر ة بعدة ألوان، عرضx 220 عمقx 100 إرتفاع77 سم 137.000 دك    
5  أرضية سيراميك Kieve بيج، 4  ثريا Brazos شفاف وأسود 115.000 دك      3  سجادة ذات وبر عالي Canadian Bear بني، متوفرة بعدة ألوان وأحجام، طولx 240 عرض180 سم 79.000 دك    

طولx 56 عرض31 سم، سماكة 9 مم 8.250 دك/متر مربع

5

4

مزهرية سيراميك
متوفرة بعدة تصاميم وألوان وأحجام،

إبتداًء من 4.750 دك

بوفيه Layton لون الكاكاو 
والزجاج أو لون الكابتشينو، 

عرضx 150 عمقx 50 إرتفاع76 سم 
169.000 دك

أكواب Tumblers متوفرة بعدة تصاميم 
وألوان وأحجام، إبتداًء من 0.750 دك

طعام
ف ال

غر
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ضيف عزيز يطل علينا كل عام بهالله، ويغادرنا 
بآخر، أحرص أن تستقبله اإلستقبال الالئق.

في إنتظار ..
مدفع اإلفطار !

طقم عشاء سيراميك متوفر 
بعدة تصاميم وألوان وأحجام،

إبداًء من 7.500 دك

2

1

169دك
Layton بوفيه

158دك
Roger طاولة طعام

3

4

5

6

7

1  طاولة طعام Roger لون الكابتشينو مع زجاج بني أو زجاج أبيض،
Layton 2  بوفيه عرضx 150 عمقx 150 إرتفاع70 سم 158.000 دك    

لون الكابتشينو الفاتح مع زجاج بني أو لون الكاكاو،
Daffodil 3  مرآة عرضx 150 عمقx 50 إرتفاع76 سم 169.000 دك    

لون الكابتشينو الفاتح أو الكاكاو، طولx 180 عرض80 سم 50.000 دك
4  كرسي طعام Celia لون الكابتشينو الفاتح وبني

5  ثريا Cristlo 6 مصابيح  عرضx 90 عمقx 50 إرتفاع50 سم 25.000 دك     
6  ورق جدران عصري Catwalk 18.000 دك/للرول 155.000 دك     

7  أرضية سيراميك Hope أصفر المع، طولx 60 عرض60، سماكة 8 مم 
6.750 دك/متر مربع

طعام
ف ال

غر
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لتكن لمساتك ذكية، على رقعة الشطرنج !

ألوان صريحة مع إضاءات متباينة األنواع ولمسات كالسيكية ممزوجة بالعصرية، كل ذلك يمنح 
جوًا الفتًا، مع أبيات يكون التفرد والتميز مع البساطة ممكنًا.

مصباح طاولة زجاج 
شفاف مع غطاء أسود 
17.000 دك

طقم عشاء سيراميك 
متوفر بعدة تصاميم 

وألوان وأحجام، إبتداًء من 
2.500 دك

طقم عشاء سيراميك متوفر 
بعدة تصاميم وألوان وأحجام،

إبتداًء من 7.500 دك

 Zimbabwe بوفيه مع مرآة
رمادي غامق،

عرضx 200 عمقx 50 إرتفاع85 سم 
275.000 دك
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118دك
Zimbabwe طاولة طعام

3  ثريا Ottawa أبيض، 8 مصابيح 175.000 دك 2  كرسي طعام Viola أبيض أو بني 29.000 دك      1  طاولة طعام Zimbabwe بني غامق، عرضx 180 عمقx 90 إرتفاع76 سم 118.000 دك     
6  أرضية سيراميك أسود وأبيض، مصقول، طولx 60 عرض60 سم 4.250 دك/متر مربع 5  ورق جدران كالسيكي Sonata 25.000 دك/للرول      4  إضاءة حائط زجاج شفاف مع غطاء أسود 50.000 دك     
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آواني زجاج متوفرة بعدة تصاميم وألوان وأحجام، إبتداًء من 1.250 دك
طقم عشاء Porcelain متوفر بعدة تصاميم وألوان وأحجام، إبتداًء من 7.500 دك    

بوفيه Pearl أبيض،
عرضx 180 عمقx 90 إرتفاع76 سم 

200.000 دك

فوق هام السحب ..
وإن كنت في بيتك!

1  طاولة طعام Pearl أبيض،
عرضx 180 عمقx 90 إرتفاع76 سم 118.000 دك

2  كرسي طعام Violin كروم مع أبيض
أو أسود، متوفر بعدة ألوان،

عرضx 56 عمقx 43 إرتفاع91 سم 27.000 دك
3  سجادة عصرية متوفر بعدة ألوان، 

طولx 240 عرض180 سم 85.000 دك
4  ستائر حسب الطلب، قماش أو شيفون، 

أمريكي أو أوروبي أو روماني، إبتداًء من 6.250 دك
5  ثريا Vancouver كروم، 6 مصابيح

 Aleppo 6  أرضية سيراميك 50.000 دك    

رمادي طولx 45 عرض45 سم، سماكة 8 مم 
7  ورق جدران عصري  3.250 دك/متر مربع    

Green 18.000 دك/للرول

طعام
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118دك
Pearl طاولة طعام

فوق  بك  يحلق  ومتناغم  ناعم  عصري  نمط 
السحب برشاقة وأناقة وألوان محايدة تمنحك نقاًء 
التفاؤل  روح  لترفرف  شاعرية  بلمسات  وسكينة، 

والبهجة حولك.

5455



1  طاولة طعام Porto بني غامق مع أبيض،
عرضx 230 عمقx 90 إرتفاع75 سم 118.000 دك

2  كرسي طعام M&M كروم مع جلد بني 27.000 دك
3  بوفيه Pearl أبيض، عرضx 180 عمقx 45 إرتفاع85 سم 

4  كرسي هزاز Cora رمادي فاتح، 200.000 دك     

متوفر بعدة أشكال، عرضx 96 عمقx 96 إرتفاع198 سم 95.000 دك
5  ورق جدران عصري Catwalk 15.000 دك/للرول

6  أرضية سيراميك Tabla بيج، مطفي،
طولx 21 عرض63 سم، سماكة 8 مم 4.750 دك/متر مربع

تريدها عملية وأنيقة..
وبال تكلف؟

غرفة طعام لالستخدام اليومي، بأجواء مريحة وبساطة ال متناهية. وألننا 
لك تشكيلة متعددة من  نقدم  لبيتك  الخارجية  الفسحات  نغفل عن  ال 

اثاث الحدائق والشرفات لتستمتع بالهواء الطلق أكثر في إطاللته.

4
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95دك
Cora كرسي هزاز

118دك
Porto طاولة طعام

عامود ستائر مع نهاية متوفر 
بعدة تصاميم وألوان وأحجام، 
إبتداًء من 1.500 دك

أواني زجاجية متوفرة بعدة تصاميم 
وألوان وأحجام، إبتداًء من 1.250 دك

5657
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Porcelain طقم عشاء
متوفر بعدة تصاميم وألوان وأحجام،
إبتداًء من 7.500 دك

4  أرضية سيراميك Crystallized بيج فاتح، 
طولx 60 عرض60x سم، سماكة  10 مم

6.850 دك/متر مربع

5  إطار سيراميك Listel بني،
طولx 30 عرض15x سم، سماكة  10 مم 2.500 دك/متر مربع

6  ورق جدران عصري Anytouch 15.000 دك/للرول

7  ورق جدران عصري Anytouch 18.000 دك/للرول

1  طقم طاولة طعام Savannah 13قطعة، بني، 
متوفر بعدة تصاميم كالسيكية 695.000 دك

2  آواني زجاج متوفرة بعدة تصاميم وألوان وأحجام، 
إبتداًء من 1.250 دك

3  شموع وشمعدانات
متوفرة بعدة تصاميم وألوان وأحجام، إبتداًء من 1.250 دك

طعام
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695دك7
طقم طاولة طعام Savannah 13قطعة

لضيوفك علينا حق !

بوفيه Savannah بني، 4 درف، 
عرضx 160 عمق50 سم 245.000 دك

مزهرية سيراميك أبيض، متوفرة بعدة 
تصاميم وألوان وأحجام، إبتداًء من 6.750 دك

5859



اإلكسسوارات  جميع  لك  نوفر  األثاث،  عن  أهمية  تقل  ال  أمور  هناك  ألن 
أسرتك  مع  ممتع  وقت  وقضاء  أكبر  برفاهية  للتمتع  الالزمة  والملحقات 

وضيوفك، ذلك ألن تفاصيل يومك ومناسباتك تهمنا.

على البال ..
كل التفاصيل على البال

2

185دك
Petrus بوفيه

1

695دك
طقم طاولة طعام Petrus 13قطعة

شموع وشمعدانات متوفرة 
بعدة تصاميم وألوان وأحجام، 

إبتداًء من 1.250 دك

مزهرية زجاج متوفرة بعدة 
تصاميم وألوان وأحجام،

إبتداًء من 1.500 دك
آواني زجاج متوفرة بعدة تصاميم 
وألوان وأحجام، إبتداًء من 1.250 دك

3

4

5

6

7

2  بوفيه Petrus 4 درف، بني غامق، عرضx 160 عمق50 سم، متوفر بعدة تصاميم 185.000 دك     3  مرآة مستطيلة، فضية، طولx 120 عرض50 سم، متوفرة بعدة تصاميم وأحجام 38.000 دك1  طقم طاولة طعام Petrus 13قطعة، بني غامق، متوفر بعدة ألوان 695.000 دك    
 Lapato 7  أرضية سيراميك 6  ورق جدران كالسيكي Sonata 18.000 دك/للرول     5  ثريا Emeralda 8 مصابيح 299.000 دك     رمادي فاتح، طولx 60 عرض60 سم، سماكة 10 مم 5.250 دك/متر مربع4  سجادة عصرية كريمي أو بني، طولx 240 عرض180 سم 135.000 دك    
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أكواب
متوفرة بعدة تصاميم وألوان وأحجام،

إبتداًء من 

شموع
متوفرة بعدة ألوان وأحجام،

إبتداًء من 

مزهريات
متوفرة بعدة تصاميم وألوان وأحجام،

إبتداًء من 

Plate Mat
متوفرة بعدة تصاميم وألوان وأحجام،

إبتداًء من 

طقم عشاء
30قطعة، متوفر بعدة تصاميم وألوان 
وأحجام، إبتداًء من 

ت
سوارا

س
إك
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15 عامًا مدة الضمان،
ألننا على يقين الجودة !

1

2

3

4

5

195دك
Milano متر طولي -  مطبخ/

طباخ Gorenje كهربائي،
يعمل باللمس، 5 شعلة
185.000 دك

مغسلة جرانيت مقاوم للصدمات، مع 
قطاعة من الزجاج 210.000 دك

خالط مغسلة 48.000 دك

Gorenje ثالجة - فريزر
مدمج 189.000 دك

فرن Gorenje مدمج، 
كهربائي 105.000 دك

خزانة
زجاج، مع أرفف من الزجاج 
واإلضاءة من الداخل

Milano طقم أدراج
يعمل باللمس

طقم عشاء 
سيراميك متوفر 

بعدة تصاميم وألوان 
وأحجام، إبتداًء من 

2.500 دك

3  سطح عمل Hanex أبيض، أكريلك 52.000 دك/متر طولي 2  شفاط Gorenje أسطواني، ستانلس ستيل 190.000 دك     1  مطبخ Milano أبيض ورمادي المع، تعمل باللمس، إبتداًء من 195.000 دك/متر طولي    
5  مقعد Raymond أبيض أو أحمر، ظهر منخفض 18.000 دك 4  أرضية سيراميك Transit طولx 45 عرض45 سم، سماكة 10 مم 3.250 دك/متر مربع    

6465
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تصميم عملي وذكي ومتكامل وال يخلو من األناقة أيضًا، يمكنك التخزين في أدراج وخزانات 
الطاولة وإعداد الطعام عليها وتناوله في الوقت نفسه.

استغالل المساحات فن يتقنه 
مصممونا !

Sydney طقم أدراج
نظام إغالق لين

طباخ Gorenje غاز، ستانلس ستيل 175.000 دك
فرن Gorenje غاز، مدمج، متعدد الوظائف 190.000 دك

إضاءة أسفل الخزانة 22.000 دك

Reginox مغسلة
ستانلس ستيل،
حوض مفرد عميق 100.000 دك
خالط كروم 18.000 دك

أطباق ضيافة متوفرة بعدة تصاميم وأحجام، إبتداًء من 4.750 دك
2  مقعد Raymond أبيض أو أحمر، ظهر منخفض 18.000 دك 1  مطبخ Sydney أبواب PVC فضي المع، إطار ألومنيوم، سطح عمل من الزجاج العصري 139.000 دك/متر طولي    
4  سطح عمل Sydney  زجاج، بنفسجي، متوفر بعدة ألوان 92.000 دك/متر 3  سيراميك حوائط Niagara  بني، طولx 56.5 عرض31.5 سم، سماكة 9 مم 8.250 دك/متر مربع    

5  أرضية سيراميك Lines  أبيض، طولx 60 عرض60 سم، سماكة 10 مم 3.250 دك/متر مربع

4

2

3

5

139دك
Sydney متر طولي -  مطبخ/

1
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ليس لطهي الطعام فقط !

110دك
/متر طولي -  خزائن

Reginox مغسلة
ستانلس ستيل،

حوض مزدوج عميق 110.500 دك
خالط كروم 19.500 دك

خزانة خشب الزان،
مع فرن وثالجة، إبتداًء من
110.000 دك/متر طولي

3  سطح عمل جرانيت، سماكة 3 سم 23.000 دك/متر طولي 2  مقعد Raymond أبيض أو أحمر، ظهر منخفض 18.000 دك     1  مطبخ Rio أخضر فاتح وخشب الزان، متوفر بعدة ألوان، إبتداًء من 139.000 دك/متر طولي    
6  ستائر حسب الطلب، 5  سيراميك حوائط Cool بيج المع، طولx 60 عرض20 سم، سماكة 8 مم 3.250 دك/متر مربع    4  شفاط Gorenje ستانلس ستيل، تهوية داخلية أوخارجية 72.000 دك   

قماش أو شيفون، نمط أمريكي، أوروبي أو روماني، إبتداًء من 6.250 دك   
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139دك
Rio متر طولي -  مطبخ/
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وصفتنا السحرية في التصميم فائقة األهمية لتحقيق رغبتك في 
إيجاد مطبخ ذو جودة عالية في منزلك ويفي بكل متطلباتك، 

اسأل قسم المطابخ عن ذلك.

مطبخ بخزانات تلبي 
احتياجاتك؟

1  مطبخ New York بيج، ألومنيوم،
إبتداًء من 59.000 دك/متر طولي

2  مغسلة ستانلس ستيل، حوض مزدوج 
40.000 دك

3  خالط كروم 26.000 دك

4  طباخ غاز 5-شعلة، مع نظام أمان شامل 
عرض90 سم 175.000 دك

5  شفاط Gorenje ستانلس ستيل، تهوية 
داخلية أو خارجية 157.000 دك

6  سطح عمل جرانيت، سماكة 3 سم 
23.000 دك/متر

 Multic )7  الفسيفساء )موزاييك
رمادي، مطفي، طولx 45.2 عرض31.6 سم، 

سماكة 10 مم 3.750 دك/متر مربع

8  أرضية سيراميك Rustic رمادي، 
طولx 60 عرض60 سم، سماكة 10 مم

2.950 دك/متر مربع
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59دك

NY متر طولي -  مطبخ/

ضمان أبيات  15 سنة

أفضل ضمان
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جودة عالية
بأسعار مدهشة !

New York 1  مطبخ
خشب البلوط وألومنيوم،

إبتداًء من 105.000 دك/متر طولي

2  ثالجة Gorenje Swarowski فضي، 
عرضx 60 عمقx 64 إرتفاع200 سم 550.000 دك

3  شفاط Gorenje ستانلس ستيل وزجاج، 
تهوية داخلية أو خارجية 95.000 دك

4  طباخ سيراميك يعمل باللمس،
عرض60 سم 165.000 دك

5  سطح عمل Hanex أكريليك، أبيض
52.000 دك/متر طولي

 Mother )6  الفسيفساء )موزاييك
فضي، طولx 32.7 عرض32.7 سم،

سماكة 4 مم 5.750 دك/متر مربع

7  ثريا Rosa أبيض، 8 مصابيح
120.000 دك

8  أرضية سيراميك Tabla بيج،
طولx 63 عرض21 سم، سماكة 8 مم

4.750 دك/متر مربع
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105دك
NY متر طولي -  مطبخ/
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الذكية  بلمساتنا  أوحديقتك،  وإن كان مطبخك مطاًل على غرفة جلوسك 
لك  نوفر  المساحة  أّيًا كانت  وأنيقًا،  المكان جوًا مرحًا  روتينية  نضفي على 

المطبخ المتكامل الذي تحلم به بتصاميم وألوان متنوعة.

مطبخ بمذاق عملي وأنيق

1  مطبخ Stockholm خشب الجوز وكريمي، 
إبتداًء من 95.000 دك/متر طولي

8  إضاءة ABYAT فضي، مفرد 2.750 دك

9  نوافذ ألمنيوم متوفرة بعدة ألوان وأحجام، 
إبتداًء من 38.000 دك/متر مربع

10  لوحة حسب الطلب،
إبتداًء من 7.500 دك/متر مربع

2  فرن مدمج 105.000 دك

5  أرضية سيراميك Sandstone بيج،
طولx 30 عرض60 سم، سماكة 10 مم

5.250 دك/متر مربع

3  سطح عمل Hanex بيج، أكريليك
52.000 دك/متر طولي

4  خزانة فرن مع خزانة ثالجة وأخرى للتخزين،
متوفر بعدة ألوان وأحجام 290.000 دك

6  ورق جدران Anytouch 15.000 دك/للرول

7  ورق جدران Check In 15.000 دك/للرول

طباخ غاز ستانلس ستيل، 2-شعلة 50.000 دك
طباخ سيراميك Gorenje كهربائي،

يعمل باللمس، طولx 57 عرض30 سم 95.000 دك

مغسلة وخالط مغسلة ستانلس ستيل،
حوض مفرد، عرضx 49 عمق49 سم 37.000 دك
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95دك
Stockholm متر طولي -  مطبخ/
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279دك
Huron حوض إستحمام

1  مغسلة Tess أبيض، 
عرضx 43.5 عمق40 سم،

19.500 دك

خالط جاكوزي Alps كروم 35.000 دك
جاكوزي Huron مستطيل،
طولx 180 عرض80 سم 279.000 دك

 Cronos 3  سيراميك حوائط
عاجي، طولx 40 عرض15 سم، 
سماكة 8 مم 7.750 دك/متر مربع

2  خالط مغسلة Bozz كروم، 
قاعدة مرتفعة 42.000 دك

 Olimpo 4  أرضية سيراميك
عاجي، طولx 60 عرض30 سم، 

سماكة 10 مم 5.750 دك/متر مربع

طقم شاور Zenta كروم 22.000 دك
خالط شاور Bozz كروم 38.000 دك

الفسيفساء )موزاييك( Lucent وردي،
طولx 30.8 عرض31 سم، سماكة 4 مم 8.250 دك/متر مربع

مرحاض Daytime أبيض، معلق 88.000 دك
بيديه Daytime أبيض، معلق 65.000 دك
كبسة سيفون Sigma كروم أو أبيض 24.000 دك
خالط بيديه Bozz كروم 40.000 دك

الماء سر الحياة
إحرص كيف تعامله !

حرارته،  درجة  ومالئمة  وتدفقه  نقاءه  على  إحرص  ننتعش،  وبه  نعيش  به 
فهو من سيمنحك طاقة اليوم.

7677
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5678

صفاء .. نقاء ..
إنتعاش وأكثر

1

3

4

طقم شاور Kludi Fizz كروم، إرتفاع90 سم 38.000 دك
خالط شاور Balance كروم 80.000 دك

مرحاض Nido أبيض، معلق 60.000 دك
بيديه Nido أبيض، معلق 55.000 دك
كبسة سيفون Sigma كروم أو أبيض 20.000 دك
سيراميك Crema بيج فاتح، طولx 67 عرض34 سم، سماكة 8 مم 6.750 دك/متر مربع

  Crema Diamond Décor 3  سيراميك 2  حوض إستحمام Baikal أبيض، أكريليك، مع مقعد، طولx 170 عرض80 سم 38.000 دك     بيج فاتح، طولx 67 عرض34 سم، سماكة 8 مم 6.750 دك/متر مربع1  مغسلة Happy Hour أبيض، عرضx 70 عمق40 سم 62.500 دك    
 Balance 7  خالط بيديه 6  خالط Kludi كروم 87.000 دك     5  خالط مغسلة Balance كروم 92.000 دك      8  خالط بيديه Zenta كروم 45.000 دك4  أرضية سيراميك Crema بيج فاتح، طولx 45 عرض45 سم، سماكة 8 مم 6.500 دك/متر مربع     كروم 68.000 دك    

2

38دك
Baikal حوض إستحمام
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نمط مختلف .. ونابض

انت مختلفة ومتميزة فلم ال يكون حمامك كذلك، إجعليه أنيقًا وجمياًل ونابضًا 
بالحياة كبقية منزلك.

1  لوحة شاور Soto ستانلس 
ستيل، طولx 150 عرض22 سم

2  أرضية  109.000 دك    

سيراميك Vibrant أبيض، 
مطفي، طولx 30 عرض30 سم، 

سماكة 7.1 مم 1.900 دك/متر مربع

2

5

4

3

Fusion مرحاض
أبيض، معلق 125.000 دك

Fusion بيديه
أبيض، معلق 100.000 دك

Hunk خالط بيديه
كروم 23.000 دك

خالط مغسلة Hunk كروم، مخفي 26.000 دك
مغسلة Colors 1001 لون القهوة، متوفرة بعدة ألوان، 

عرضx 65 عمق45 سم 76.500 دك

Citymax 3  سيراميك
أسود المع، طولx 60 عرض27 سم، 
سماكة 8 مم 4.950 دك/متر مربع    

Citymax 4  سيراميك
أبيض المع، طولx 60 عرض27 سم، 
سماكة 8 مم 4.950 دك/متر مربع   

5  الفسيفساء )موزاييك( 
Mother أسود،

طولx 32.7 عرض32.7 سم، 
سماكة 4 مم 5.950 دك/متر مربع   

1

109دك
Soto لوحة شاور
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نشاط يومك يبدأ من هنا !

1  سيراميك Cairo أزرق، طولx 31.6 عرض20 سم، سماكة 8 مم
2  سيراميك Biblo عاجي، مطفي، 8.500 دك/متر مربع    

طولx 45.2 عرض31.6 سم، سماكة 10 مم 3.500 دك/متر مربع
3  مرآة دائرية،  قطر70 سم 6.000 دك

4  خزانة مغسلة Winningness بني، مع رف جانبي،
عرضx 100 عمقx 50 أرتفاع45 سم 179.000  دك

5  سيراميك Biblo عاجي، طولx 33.3 عرض33.3 سم،
سماكة 8 مم 3.500 دك/متر مربع

1

2

3

5

مرحاض Fusion أبيض، معلق 125.000 دك
بيديه Fusion أبيض، معلق 100.000 دك

خالط بيديه Hunk كروم 23.000 دك

خالط إستحمام مع طقم شاور Hunk كروم 110.000 دك

 Hunk خالط مغسلة
كروم 22.000 دك

4

179دك
Winningess خزانة مغسلة

األرضيات  الحمامات وإكسسواراتها وسيراميك  تشكيلة واسعة من أطقم 
والجدران مع خدمة التصميم التي تتيح لك التنسيق األمثل واألجمل لحمامك.
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“ حلق ”
بأجواء السماء 

والسحاب !

نفسك  دلل  وحيوية،  نشاطًا  يومك  إمأل 
هذا  بأحضان  ومرفهة  مترفة  لحظات  وعش 
الذي  الصفاء  تمنحك  هادئة  أجواء  التصميم، 

تحتاجه لقضاء يوم طويل وجميل.

Whirlpool Caspian جاكوزي
أبيض، مستدير، قطر180 سم 350.000 دك

خالط جاكوزي Alps كروم 35.000 دك

مرحاض Teragon أبيض، معلق، عرضx 37 عمق55 سم 60.000 دك
بيديه Tetragon أبيض، معلق، عرضx 37 عمق55 سم 40.000 دك

خالط بيديه Ginkgo كروم 24.000 دك
كبسة سيفون Bolero كروم أو أبيض 14.000 دك

1

2

3

4

5

6

7

2  الفسيفساء )موزاييك( Glazed فضي،   3  سيراميك Link أبيض المع،1  رأس شاور كروم، قطر20 سم 18.000 دك     طولx 30.15 عرض30.15 سم 17.000 دك/متر مربع    
4  مرآة مع إضاءة Lamxon مستطيلة، مع  5  خالط مغسلة Ginkgo كروم 23.000 دكطولx 60 عرض27 سم، سماكة 8 مم 4.950 دك/متر مربع     ساعة رقمية 58.000 دك    

7  سيراميك Link أزرق، طولx 35 عرض35 سم،  سماكة 8 مم 4.950 دك/متر مربع6  خزانة مغسلة مزدوج Xenia 205.000 دك    

350دك
Whirlpool جاكوزي
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0750 1750

2500

مناشف يد ماركات ألمانية،
متوفرة بعدة تصاميم وألوان وأحجام،
إبتداًء من  إكسسوارات من الخشب للحمام

متوفرة بعدة تصاميم وألوان وأحجام،
إبتداًء من 

موزع صابون
متوفر بعدة تصاميم وألوان وأحجام،

إبتداًء من 

فرشاة مرحاض
متوفرة بعدة تصاميم وألوان 

وأحجام، إبتداًء من 

مناشف حمام
متوفرة بعدة تصاميم وألوان 
وأحجام، إبتداًء من 

كوب فرشاة أسنان
متوفر بعدة تصاميم وألوان وأحجام، 
إبتداًء من 

2750

6000

2000

8687

ت
سوارا

س
إك



1

2

3

4

5

6

 week end في الشاليه الـ
غير !

1  طقم صوفا Sedona شكل L، 6قطع، لون الكاكي أو رمادي 640.000 دك
2  صوفا زاوية Sedona 1 - مقعد، لون الكاكي أو رمادي 135.000 دك
3  متكأ Sedona لون الكاكي أو رمادي، عرضx 72 عمقx 72 إرتفاع30 سم 80.000 دك    
5  مظلة حديقة 4  كرسي Sedona لون الكاكي أو رمادي 175.000 دك    
6  سيراميك أسطح بني غامق، مستديرة، أبيض، قطر280 سم 165.000 دك    

طولx 29.5 عرض29.5 سم، سماكة 2.3 مم 11.750 دك/متر مربع    

طاولة وسط Sedona بيج،
عرضx 120 عمقx 70 إرتفاع40 سم 140.000 دك

640دك
Sedona طقم صوفا

ومرحًا،  جماالً  أكثر  أوقات  لقضاء  تحتاجه  ما  كل  لك  نوفر 
العالية  الجودة  ذو  الخارجي  األثاث  من  المتنوعة  خياراتنا 
المتوافقة مع ظروف الطبيعة المختلفة هي شريكك األمثل 

لهذه اللحظات السعيدة.
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هناك دومًا مساحة للحب

1  كرسي هزاز Cora رمادي فاتح، متوفر بعدة تصاميم،
Raspberry 2  شمعدان عرضx 96 عمقx 96 إرتفاع198 سم 95.000 دك    

3  شمعدان Raspberry نيكل المع، وسط 18.250 دك     نيكل المع، صغير 12.750 دك    
4  شمعدان Raspberry نيكل المع، كبير 26.750 دك

1

95دك
Cora كرسي هزاز

2

3

4

كبير  وقع  لها  الرقيقة  كالكلمات  الصغيرة  الشئون  بعض 
في  وحميمة  شاعرية  أجواًء  بلمساتنا  لك  نزرع  القلب،  على 

فسحاتك الخارجية ليزهر وقتك بالمحبة ويومك بالمسرة.

9091
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ليكون صباحك رائقًا

1
2

أكواب متوفرة بعدة تصاميم وأحجام، إبتداًء من 0.250 دك
طقم عشاء سيراميك متوفر بعدة تصاميم وألوان 

وأحجام، إبتداًء من 2.500 دك

1  طاولة طعام Susan أبيض ولون الكابتشينو، قطر150 سم 145.000 دك
2  كرسي طعام Susan أبيض ولون الكاكي 23.000 دك

145دك
Susan طاولة طعام

يخلو  ال  وبسيط  عملي  بنمط  األذواق  جميع  يناسب  طقم 
من أناقة تضفي شعورًا بالراحة والهدوء، وال ننسى كل ما 

يلزمك من أدق اإلحتياجات والكماليات لترافقك أينما كنت.

9293
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ضمان أقل األسعار
التي  األسعار  أقل  ضمان  أبيات  تقدم  الريادة،  في  رغبتها  من  إنطالقًا 
تخولكم الحصول على أفضل قيمة ألموالكم بغض النظر عن المنتج الذي 
بشرائه  قمتم  الذي  المنتج  على  خاصًا  حسمًا  لكم  نقّدم  بشرائه.  قمتم 
من أبيات في حال وجدتم منتجًا مطابقًا له لدى إحدى الشركات المحلية 

وبسعر أدنى وذلك خالل 30 يومًا من تاريخ شراء المنتج.

سياسة اإلرجاع واإلستبدال 
يمكن  زبائنها.  إلى  أبيات  توفيره  إلى  تسعى  إضافي  عامل  هي  المرونة 
حتى  أو  بشرائها  قمتم  التي  المنتجات  قيمة  إستعادة  أو  إبدال  أو  إعادة 
أن  على  األولى،  زيارتكم  من  يومًا   30 ضمن  شرائية  بقسيمة  استبدالها 
تكون المنتجات غير مستعملة وسليمة. في حال أردتم استعادة أموالكم 

نقدًا، سوف يتم حسم %10 من القيمة المدفوعة كرسوٍم إدارية.

التصميم
بتنفيذه  ستقوم  ما  مشاهدة  فرصة  لك  تتيح  المجانية  التصميم  خدمة 
بأدق تفاصيله قبل القيام بعملية الشراء، هذه الخدمة متاحة في األقسام 
التالية: المطابخ، األبواب والنوافذ، الحمامات، بخالف عشرات األفكار الملهمه 
للمشروعات  الداخلي  التصميم  خدمة  نوفر  كما  المعرض،  في  المتاحة 

الكبيرة.

التركيب
عندما تختارون التسوق في أبيات، تحصلون على مجموعة من اإلمتيازات 
التكييف،  التالية:  األقسام  لمنتجات  المهنية  التركيب  خدمة  ومنها 
الباركيه،  الجدران،  ورق  والنوافذ،  األبواب  الخزائن،  المطابخ،  المصاعد، 

وأنظمة المياه المركزية..

الكفالة
شروط  وفق  وذلك  الجودة  لضمان  مكفولة  أبيات  في  المنتجات  جميع 

المنتج، تصل مدة الضمان إلى 15 سنة.

خدمة العمالء
الخاص  الشخصي  الحساب  مسئول  عن  إسأل  ؟  منزلك  ببناء  تقوم  هل 
المنتجات  كافة  على  وليطلعك  إحتياجاتك  بمتابعة  ليقوم  بمنطقتك 
بيتك  بناء  مراحل  جميع  في  نرافقك  تناسبك،  التي  والعروض  والخدمات 

إلى أن تسكن منزل أحالمك.

التمويل 
اإلسالمية  الشريعة  أحكام  مع  المتوافقة  المرابحة  خدمة  أبيات  توفر 
بالتعاون مع بنك بوبيان بدون شرط تحويل الراتب، بحيث يمكن للعميل 
تمويل مشترياته بمبلغ يصل إلى 70,000 د.ك، وبمدة سداد تصل إلى 15 
سنة، مع وجود خدمة إستثنائية تتيح للعميل تأجيل سداد قسطه األول 
صالة  في  المتواجد  بوبيان  بنك  مكتب  بزيارة  تفضل  شهور،   6 مدة  إلى 
عرض أبيات لننجز لك التمويل في ظرف 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب.

التوصيل
كويتي  دينار   50 بقيمة  شراء  كل  مع  المجانية  التوصيل  خدمة  نقّدم 
في  تسكنون  كنتم  إذا  العرض.  صالة  زيارة  من  ساعة   48 ضمن  أكثر  أو 
 15 دفع  عليكم  فيتوّجب  الجهراء،  أو  األحمدي  مناطق  من  أبعد  منطقة 

دينار كويتي كرسم توصيل.

أبيات ... الشريك األفضل !
الدفعات وحجز المواد لقسم التشطيب فقطباقة من الخدمات صممت خصيصًا لكم

لنظام . 1 وفقًا  المواد  حجز  خدمة  لعمالئها  أبيات  توفر 
الدفعات التالي:

• كدفعة 	 البيع  عقد  من   )50%( بالمائة  خمسون  قيمة 
مقدمة.

• تاريخ 	 البيع قبل  )%50( من عقد  بالمائة  قيمة خمسون 
التوصيل المحدد بثمان وأربعين )48( ساعة على األقل.

يجوز للعميل طلب إلغاء الحجز على المواد المذكورة في . 2
المحدد بمدة  التسليم   / االستالم  تاريخ  البيع قبل  عقد 
عدم  حال  وفي  ساعة.   )24( وعشرون  أربع  عن  تقل  ال 
رغبة العميل استبدال المواد بمواد أخرى، يتم استقطاع 
كرسوم  العقد  قيمة  من   )10%( بالمائة  عشر  نسبة 

إدارية.
البيع . 3 عقد  من   )100%( اإلجمالية  القيمة  تسديد  يجب 

للطلبات الخاصة التي يتم طلبها بناًء على رغبة العميل 
تلك  إلغاء  نهائيًا  للعميل  يحق  وال  العقد  إبرام  عند 

العقود أو أي مواد ضمنها.
والنوافذ . 4 األبواب  لطلبات  والحجز  الدفعات  نظام  يتحدد 

البنود  بحسب  تصنيع  تحتاج  التي  المطابخ  وطلبات 
إبرامه عند  الذي يتم  التوريد والتركيب  الواردة في عقد 

التعاقد.

االسترجاع واالستبدال
ال يحق للعميل استرجاع أو استبدال أي من المواد التالي . 1

بيانها نهائيًا:
• أو 	 التالفة  أو  المستخدمة  المواد  المفتوحة،  العبوات 

المعرضة لسوء التخزين.
• التابعة لقسم المواد الخصوصية بما 	 األصباغ والمواد 

فيها اإلسمنت ومعجون الفواصل و الصق البالط.
• الطلبات الخاصة	
• الطلبات المصنعة خصيصًا بناًء على طلب العميل.	
• المواد المباعة خالل فترة العروض.	

شهر . 2 خالل  المشتريات  استبدال  أو  إرجاع  للعميل  يجوز 
واحد )1( فقط من تاريخ التسليم / االستالم، بشرط أن 
تكون المواد المرتجعة أو المستبدلة بنفس الحالة وقت 

شرائها.
أخرى . 3 بمواد  استبدالها  عدم  مع  المواد  إرجاع  حالة  في 

البضاعة  قيمة  فارق  إعادة  يتم  أعلى،  أو  القيمة  بنفس 
التي  الطريقة  بنفس  شخصيًا  للعميل  المرتجعة 
واستقطاع  ائتمانية(  بطاقة   / / شيك  )نقدًا  بها  دفعت 
المرتجعة  المواد  قيمة  من   )10%( بالمائة  عشر  نسبة 
في  المرتجعة  المواد  إجمالي  بأن  علمًا   ، إدارية  كرسوم 
دك   )200( مائتان  عن  قيمتها  تزيد  التي  الواحدة  المرة 
إعادة قيمتها بشيك مصرفي، حيث  يتم  مدفوعة نقدًا 
تقوم الشركة بتوصيل الشيك خالل مدة أقصاها يومي 

)2( عمل.
ال تتم عمليات االسترجاع أو االستبدال إال بموجب الفاتورة . 4

األصلية وحضور العميل شخصيًا أو المفوض عنه.
توصيل . 5 كرسوم  دك   )15( عشر  خمسة  مبلغ  ُيحتسب 

على أي مواد مرتجعة أو مستبدلة يتم نقلها عن طريق 
شركة أبيات، مع اعتذارنا عن نقل البضائع المرتجعة من 

المناطق الواقعة بعد الجهراء أو األحمدي.

حجز المواد ألقسام األثاث واإلكسسوارات 
المنزلية فقط

توفر أبيات لعمالئها خدمة حجز المواد علي قطع األثاث . 1
)%100( للطلبات عند  القيمة  فقط بعد تسديد كامل 

إبرام العقد.
في . 2 المذكورة  األصناف  على  الحجز  إلغاء  للعميل  يجوز 

عقد البيع قبل تاريخ االستالم / التسليم المحدد بمدة ال 
تقل عن اربعة وعشرون )24( ساعة ، وفي حال عدم رغبة 
العميل استبدال المواد بمواد أخرى سيتم إعادة الفارق 

في حساب العميل وال يمكن استعاضة القيمة نقدا.
أو أي . 3 الخاصة -  البيع  إلغاء عقود  ال يحق للعميل نهائيًا 

مواد ضمنها - التي يتم طلبها بناًء على رغبته أو عقود 

البيع التي تشمل مواد يتم تصنيعها خصيصا بناًء على 
طلبه.

االسترجاع واالستبدال
ال يحق للعميل إسترجاع أو استبدال أي من المواد التالي . 1

بيانها نهائيًا بعد تاريخ التسليم / االستالم إال في حاالت 
العيوب المصنعية أو الخطأ في التركيب من قبل طاقم 

الشركة:

• والطعام 	 النوم  غرف  فيها  بما  األثاث  قطع  جميع 
والمعيشة.

• األقمشة.	
• الطلبات الخاصة	
• الطلبات المصنعة خصيصًا بناًء على طلب العميل.	
• أو 	 التالفة  أو  المستخدمة  المواد  المفتوحة،  العبوات 

المعرضة لسوء التخزين.
• المواد المباعة خالل فترة العروض.	

تاريخ . 2 قبل  األثاث  قطع  استبدال  فقط  للعميل  يمكن 
ثمان  عن  تقل  ال  بمدة  المحدد  االستالم   / التسليم 

وأربعين )48( ساعة.
يجوز للعميل استبدال مشتريات منتجات اإلكسسوارات . 3

تاريخ  من  ساعة   )48( وأربعين  ثمان  خالل  المنزلية 
التسليم / االستالم بشرط أن تكون األصناف المستبدلة 
المنتج  يستبدل  أن  على  شرائها  وقت  الحالة  بنفس 
بمنتج أخر بنفس القيمة أو أعلى، أما في حال استبدال 
المنتج بمنتج ثان قيمته أقل من المنتج األول، يتم إعادة 
القيمة  استعاضة  يمكن  وال  العميل  حساب  في  الفارق 

نقدا.
األصلي . 4 البيع  عقد  بموجب  إال  االستبدال  عملية  تتم  ال 

وحضور العميل شخصيًا أو المفوض عنه.

مالحظات هامة
تعتبر . 1 الكتالوج  هذا  في  المعروضة  المنتجات  جميع 

فإننا  طلبك  توفر  عدم  حالة  وفي  تشكيلتنا  ضمن 
سنبذل قصارى جهدنا لتوفيره في أقرب وقت ممكن.

ألوان المنتجات المبينة في الكتالوج أقرب ما تكون إلى . 2
الواقع، إال أنها قد تختلف عن الواقع اختالفا طفيفا.

األسعار قابلة للتغيير دون أي إشعار مسبق.. 3

السياسات والشروط

مصلى للرجال والنساء

غرفة ألعاب األطفال

أبيات كافيه

خدمة إيقاف السيارات

9495

ت
ت أبيا

خدما
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