
  
Santa Maria Residence 

 عقـار 3980 – بعبدا
 
 

 مساحة الشـقق : 150 مترا مربّعا
 مساحة الدوبلكس : 250 مترا مربّعا

 
 

 ***  الـمـواصـفـــات  الـفـنـيـــة   ***
  
  

  **   مـواصـفــات  عـامــة**   
  لزالزللاوم  ـبنـى مقـالم

مــزدوجة الخــارجية   الجـدران  
  سـكن  للناطورم

  ةـلكل شق ينتاريـسوقف م
   الكهرباءعلى  لمرآبل باب

  البنـاءعند مدخل ون ـوفـديـفي
  لتسخين المياه طـاقة شمسـية

  ـطمبلّ و زولـعم سـطحال
Cave   ّـةلكـل شــق  

  
  
  

  **ـد   ــالـمـصـع **  
 UPS مع    يكهربائ  ـدمصع  

بواب سّحابوأ  ةـات عاليـبمواصف نـكابي  
  
  

  **   يـدتـدفـئـة  وتـبـر**   
  والمطبخ النوم رفـغفي  و االسـتقبال مكيفـات مسـتقلة في

  ومـالمني وراتـمع رديات ةـشق لـة لكـلـتقـة مسـة مركزيـئـدفـت
  معروفة اوروبية اتماركمن ومضخـة مياه الشـوفاج حراق و شوديـار

  
  
 

  **   ـاتــالـواجـه **  
  للمياه  عازلـة معـالج بمـادة عيـصخر طبي سـتلبي

  مـق التصاميـوف  خالفه وأين ـمابلكس
  
  
  

  **   الـمـنـجـور  الـخـارجــي**   
  Sidem  2000 ل ـبـروفـيـ  لـونم  ومـنيـالم

  ـوتـلعـــزل الحــرارة والص   Double Vitrageاج ــزجـ
  او ما يعادله  Asa بمحركات  على الكهرباءتعمل  توراتـس

  
 

  **    ـالطـاعـمـال  الـب**   



  اتـالونـلصاو لـخادـللمسيراميك ط الـب
  اتـاسرّ ـلتاو  ومـرف الـنـغو اماتمطابخ  والحمّ لل   كيراميــس  الطـب

  درجـــللو  اءـــالبن  دخـلـــلم تـرانيــغبـالط 
  بالط رخام للمداخل والصالونات على طلب الشاري

  
  

  **   اعـمـال  الـصـحـيـة**   
  اوروبي صنع رسـواـسكوا رـيمواس

  او ما يعادله Grohé  ةـاركـمات  ـيّ ـنفـحالرات  وـوميالنجال
  لون ابيض Ideal Standard ةصحيقطع 

  لـام األهفي حمّ عادي  مغطس
  األوالد امفي حمّ   عادي او باكادوش مغطس

  اماتحمّ جمبع الن خشب في ئل مع خزاـمغاس
  على طلب الشاري  جاكوزي أو بيده ، باكادوش مع كابين 

  
  

  **   ـال  الـكـهـربـاءاعـم**   
  Le Grand  المفاتيح ماركة
  Gewiss  التابلوهات

  Hager وراتـالديجونكت
  ونــتلف  يطّ ـخ

  رفـغال عـفـي جمي زيونـلفت
  Earthingأرض  خـطّ 

Différentiel  عام على التابلوه 
  
  

 **   الـمـنـجـور  الـداخـلـي**   
  يف المسّ  الخشـب منل ـمـدخالبـاب 

  ـاب مـدخــل ســيكـوريـتقـفــل بـ
  دويـسو كبــس ـليةــالداخ  وابـاالبـ
  اـالميك جواريرالو نـالخزائ لبع

 الخزائن الميكادرف 
   بخ الميكـا مقاوم للمياهاالمط خزائن

  
  

  **    الـطـرش  والـدهـان**   
  بوليريتان وشـةـمرش ابـوبالجميـع ا

   ـعجونةموك مع ـرش كاوتشـطجميـع الجـدران 
  
  

  **    نـيـصـفـور جـكـدي*   *
  المطبـخوات  الممررف وـجميع الغكورنيش جفـصين في 

  ري اللشعلى طلب جفصين المدخل والصالونات 
  
  
  

  . بةـمناسالتي نراها  تعدياللتلتبقى هذه المواصفات عرضة  :  مالحظة

www.Harbrealestate.com  
ingharb @  yahoo.com  


