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TOTAL UNIT AREA*: 
417 sq.ft

UNIT AREA*: 

349 sq.ft

BALCONY AREA*: 

68 sq.ft

TOTAL UNIT AREA*: 
572 & 569 sq.ft

UNIT AREA*: 

349 sq.ft

BALCONY AREA*: 

223 & 220 sq.ft

STUDIO

FLOOR PLANS

STUDIO 
TYPE A

STUDIO 
TYPE A1

 ستديو
 A فئة

 إجمالي مساحة الوحدة 

417  قدم مربع   

 مساحة الوحدة 

349  قدم مربع  
 مساحة البلكونة 

68  قدم مربع  

 ستديو
 A1 فئة
 إجمالي مساحة الوحدة 

قدم مربع  569  & 572   

 مساحة الوحدة 

قدم مربع  349  
 مساحة البلكونة 

قدم مربع  220  & 223  

مخطط  االستديو

إن جميع الصور والمخططات والتصاميم والمعلومات والبيانات والتفاصيل الواردة في هذا الكتيب هي إرشادية 

فقط وقد تتغير في أي وقت حسب التصاميم النهائية للمشروع والموافقات التنظيمية وتصاريح التخطيط.

All pictures, plans, layouts, information, data and details included in this 
brochure are indicative only and may change at any time in accordance with the 

final designs of the project, regulatory approvals and planning permissions.



STUDIO

FLOOR PLANS

TOTAL UNIT AREA*: 
478 & 467 sq.ft

UNIT AREA*: 

393 & 385 sq.ft

BALCONY AREA*: 

85 & 82 sq.ft

TOTAL UNIT AREA*: 
462 sq.ft

UNIT AREA*: 

379 sq.ft

BALCONY AREA*: 

83 sq.ft

STUDIO 
TYPE B

STUDIO 
TYPE C

 ستديو
 B فئة

 إجمالي مساحة الوحدة 

467  قدم مربع  & 478   

 مساحة الوحدة 

385  قدم مربع  & 393  
 مساحة البلكونة 

82  قدم مربع  & 85  

 ستديو
 C فئة
 إجمالي مساحة الوحدة 

462  قدم مربع   

 مساحة الوحدة 

379  قدم مربع  
 مساحة البلكونة 

83  قدم مربع  

مخطط  االستديو

إن جميع الصور والمخططات والتصاميم والمعلومات والبيانات والتفاصيل الواردة في هذا الكتيب هي إرشادية 

فقط وقد تتغير في أي وقت حسب التصاميم النهائية للمشروع والموافقات التنظيمية وتصاريح التخطيط.

All pictures, plans, layouts, information, data and details included in this 
brochure are indicative only and may change at any time in accordance with the 

final designs of the project, regulatory approvals and planning permissions.



STUDIO

FLOOR PLANS

TOTAL UNIT AREA*: 
648 sq.ft

UNIT AREA*: 

379 sq.ft

BALCONY AREA*: 

269 sq.ft

STUDIO 
TYPE C1

 ستديو
 C1 فئة

 إجمالي مساحة الوحدة 

648  قدم مربع   

 مساحة الوحدة 

379  قدم مربع  
 مساحة البلكونة 

269  قدم مربع  

مخطط  االستديو

TOTAL UNIT AREA*: 
465 sq.ft

UNIT AREA*: 

465 sq.ft

STUDIO 
TYPE D

 ستديو
 D فئة
 إجمالي مساحة الوحدة 

465  قدم مربع   

 مساحة الوحدة 

465  قدم مربع  

إن جميع الصور والمخططات والتصاميم والمعلومات والبيانات والتفاصيل الواردة في هذا الكتيب هي إرشادية 

فقط وقد تتغير في أي وقت حسب التصاميم النهائية للمشروع والموافقات التنظيمية وتصاريح التخطيط.

All pictures, plans, layouts, information, data and details included in this 
brochure are indicative only and may change at any time in accordance with the 

final designs of the project, regulatory approvals and planning permissions.



ONE BEDROOM

FLOOR PLANS

TOTAL UNIT AREA*: 
695 & 676 sq.ft

UNIT AREA*: 

567 & 548 sq.ft

BALCONY AREA*: 

128 sq.ft

TOTAL UNIT AREA*: 
789 sq.ft

UNIT AREA*: 

707 sq.ft

BALCONY AREA*: 

82 sq.ft

ONE BEDROOM 
TYPE A

ONE BEDROOM 
TYPE B

 غرفة وصالة 
 A فئة

 إجمالي مساحة الوحدة 

676  قدم مربع  & 695   

 مساحة الوحدة 

548  قدم مربع  & 567  
 مساحة البلكونة 

128  قدم مربع  

 غرفة وصالة 
 B فئة 
 إجمالي مساحة الوحدة 

789  قدم مربع   

 مساحة الوحدة 

707  قدم مربع  
 مساحة البلكونة 

82  قدم مربع  

المخطط لشقة 
بغرفة نوم

إن جميع الصور والمخططات والتصاميم والمعلومات والبيانات والتفاصيل الواردة في هذا الكتيب هي إرشادية 

فقط وقد تتغير في أي وقت حسب التصاميم النهائية للمشروع والموافقات التنظيمية وتصاريح التخطيط.

All pictures, plans, layouts, information, data and details included in this 
brochure are indicative only and may change at any time in accordance with the 

final designs of the project, regulatory approvals and planning permissions.



ONE BEDROOM

FLOOR PLANS

TOTAL UNIT AREA*: 
742 & 720 sq.ft

UNIT AREA*: 

641 & 612 sq.ft

BALCONY AREA*: 

101 & 108 sq.ft

ONE BEDROOM 
TYPE C

ONE BEDROOM 
TYPE C1

غرفة وصالة 
 C  فئة

 إجمالي مساحة الوحدة 

720  قدم مربع  & 742 

 مساحة الوحدة 

612  قدم مربع  & 641
 مساحة البلكونة 

108  قدم مربع  & 101

المخطط لشقة 
بغرفة نوم

إن جميع الصور والمخططات والتصاميم والمعلومات والبيانات والتفاصيل الواردة في هذا الكتيب هي إرشادية 

فقط وقد تتغير في أي وقت حسب التصاميم النهائية للمشروع والموافقات التنظيمية وتصاريح التخطيط.

All pictures, plans, layouts, information, data and details included in this 
brochure are indicative only and may change at any time in accordance with the 

final designs of the project, regulatory approvals and planning permissions.

TOTAL UNIT AREA*: 
729 sq.ft

UNIT AREA*: 

621 sq.ft

BALCONY AREA*: 

108 sq.ft

غرفة وصالة 
 C1  فئة
 إجمالي مساحة الوحدة 

 729  قدم مربع

 مساحة الوحدة 

621  قدم مربع
 مساحة البلكونة 

108  قدم مربع



ONE BEDROOM

FLOOR PLANS

TOTAL UNIT AREA*: 
959 sq.ft

UNIT AREA*: 

621 sq.ft

BALCONY AREA*: 

338 sq.ft

ONE BEDROOM 
TYPE C2

ONE BEDROOM 
TYPE C3

غرفة وصالة 
 C3 فئة 
 إجمالي مساحة الوحدة 

 959  قدم مربع

 مساحة الوحدة 

621  قدم مربع
 مساحة البلكونة 

قدم مربع  338

المخطط لشقة 
بغرفة نوم

إن جميع الصور والمخططات والتصاميم والمعلومات والبيانات والتفاصيل الواردة في هذا الكتيب هي إرشادية 

فقط وقد تتغير في أي وقت حسب التصاميم النهائية للمشروع والموافقات التنظيمية وتصاريح التخطيط.

All pictures, plans, layouts, information, data and details included in this 
brochure are indicative only and may change at any time in accordance with the 

final designs of the project, regulatory approvals and planning permissions.

TOTAL UNIT AREA*: 
950 & 940 sq.ft

UNIT AREA*: 

612 & 641 sq.ft

BALCONY AREA*: 

338 & 299 sq.ft

غرفة وصالة 
 C2 فئة 

 إجمالي مساحة الوحدة 

940  قدم مربع  & 950 

 مساحة الوحدة 

641  قدم مربع  & 612
 مساحة البلكونة 

299  قدم مربع  & 338



ONE BEDROOM

FLOOR PLANS

TOTAL UNIT AREA*: 
801 sq.ft

UNIT AREA*: 

665 sq.ft

BALCONY AREA*: 

136 sq.ft

TOTAL UNIT AREA*: 
1 ,108 sq.ft

UNIT AREA*: 

665 sq.ft

BALCONY AREA*: 

443 sq.ft

ONE BEDROOM 
TYPE D

ONE BEDROOM 
TYPE D1

غرفة وصالة 
 D  فئة

 إجمالي مساحة الوحدة 

801  قدم مربع   

 مساحة الوحدة 

665  قدم مربع  
 مساحة البلكونة 

136  قدم مربع  

غرفة وصالة 
 D1 فئة 
 إجمالي مساحة الوحدة 

1  قدم مربع ,108   

 مساحة الوحدة 

665  قدم مربع  
 مساحة البلكونة 

443  قدم مربع  

المخطط لشقة 
بغرفة نوم

إن جميع الصور والمخططات والتصاميم والمعلومات والبيانات والتفاصيل الواردة في هذا الكتيب هي إرشادية 

فقط وقد تتغير في أي وقت حسب التصاميم النهائية للمشروع والموافقات التنظيمية وتصاريح التخطيط.

All pictures, plans, layouts, information, data and details included in this 
brochure are indicative only and may change at any time in accordance with the 

final designs of the project, regulatory approvals and planning permissions.



ONE BEDROOM

FLOOR PLANS

TOTAL UNIT AREA*: 
1 ,103 sq.ft

UNIT AREA*: 

660 sq.ft

BALCONY AREA*: 

443 sq.ft

TOTAL UNIT AREA*: 
1 ,112 sq.ft

UNIT AREA*: 

667 sq.ft

BALCONY AREA*: 

446 sq.ft

ONE BEDROOM 
TYPE D2

ONE BEDROOM 
TYPE E

غرفة وصالة 
 D2  فئة

 إجمالي مساحة الوحدة 

1  قدم مربع ,103   

 مساحة الوحدة 

660  قدم مربع  
 مساحة البلكونة 

443  قدم مربع  

غرفة وصالة 
 E فئة 
 إجمالي مساحة الوحدة 

1  قدم مربع ,112   

 مساحة الوحدة 

667  قدم مربع  
 مساحة البلكونة 

446  قدم مربع  

المخطط لشقة 
بغرفة نوم

إن جميع الصور والمخططات والتصاميم والمعلومات والبيانات والتفاصيل الواردة في هذا الكتيب هي إرشادية 

فقط وقد تتغير في أي وقت حسب التصاميم النهائية للمشروع والموافقات التنظيمية وتصاريح التخطيط.

All pictures, plans, layouts, information, data and details included in this 
brochure are indicative only and may change at any time in accordance with the 

final designs of the project, regulatory approvals and planning permissions.



ONE BEDROOM

FLOOR PLANS

TWO BEDROOM

FLOOR PLANS

TOTAL UNIT AREA*: 
775 sq.ft

UNIT AREA*: 

677 sq.ft

BALCONY AREA*: 

98 sq.ft

TOTAL UNIT AREA*: 
1 ,141 sq.ft

UNIT AREA*: 

1 ,004 sq.ft

BALCONY AREA*: 

137 sq.ft

ONE BEDROOM 
TYPE F

TWO BEDROOM 
TYPE A

 غرفة وصالة 
 F الفئة

 إجمالي مساحة الوحدة 

775  قدم مربع   

 مساحة الوحدة 

677  قدم مربع  
 مساحة البلكونة 

98  قدم مربع  

 غرفتان وصالة
 A الفئة
 إجمالي مساحة الوحدة 

1  قدم مربع ,141   

 مساحة الوحدة 

1  قدم مربع ,004  
 مساحة البلكونة 

137  قدم مربع  

المخطط لشقة 
بغرفة نوم

المخطط لشقة 
بغرفتي نوم

إن جميع الصور والمخططات والتصاميم والمعلومات والبيانات والتفاصيل الواردة في هذا الكتيب هي إرشادية 

فقط وقد تتغير في أي وقت حسب التصاميم النهائية للمشروع والموافقات التنظيمية وتصاريح التخطيط.

All pictures, plans, layouts, information, data and details included in this 
brochure are indicative only and may change at any time in accordance with the 

final designs of the project, regulatory approvals and planning permissions.
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