
HOMES WITH ROOM TO GROW
طموحاتك مع  تكبر  بيوت 



FLOOR PLANS
مخطط الطابق

Disclaimer:  All materials, dimensions, and drawings are preliminary and indicative only and are subject to 
design changes.  The actual as built areas may vary from the stated areas. Furnishings, accessories, hard and soft 
landscaping, pavements, decorative features, swimming pool and other amenities displayed in this brochure are 
not part of a standard unit and are included for illustrative purposes only. Dubai Properties reserves the right to 
change any information within this brochure at its sole discretion and without providing any notice to the recipient. 
Dubai Properties reserves the right to make necessary revisions/alterations to any materials, plans, dimensions and 
drawings included in this brochure at its absolute discretion without incurring any liability from the recipient.

إخــاء المســؤولية: جميــع المــواد واألبعــاد والتصاميــم أوليــة ومخصصــة للتوضيــح فقــط وتخضــع للتغييــر فــي التصميــم. قــد تختلــف المناطــق 
المبنيــة الفعليــة عــن المناطــق المذكــورة. إن األثاثــات والملحقــات والمناظــر الطبيعيــة واألرصفــة والديكــورات وبركــة الســباحة وغيرهــا مــن المرافــق 
المعروضــة فــي هــذا الكتيــب ليســت جــزءًا مــن الوحــدة القياســية ويتــم عرضهــا هنــا ألغــراض التوضيــح فقــط. تحتفــظ دبــي للعقــارات بالحــق فــي تغييــر 
أي معلومــات فــي هــذا الكتيــب وفقــًا لتقديرهــا الخــاص ودون أي إشــعار. تحتفــظ دبــي للعقــارات بالحــق فــي إجــراء التعديــالت الالزمــة علــى المــواد 

والمخططــات واألبعــاد والرســومات المتضمنــة في هــذا الكتيب وفقًا لتقديرها المطلق ودون تحمل أي مســؤولية.



L A  Q U I N T A

I N D E P E N D E N T  V I L L A S



ڤيا 1
V1 - 3 غرف نوم + غرفة خادمة

المساحة الكلية: 204.36 متر مربع / 2,200 قدم مربع
مساحة الڤيا: 179.55 متر مربع / 1,933 قدم مربع

الشرفة: 24.81 متر مربع / 267 قدم مربع
الڤيا + الشرفة: 204.36 متر مربع / 2,200 قدم مربع

موقف السيارات: 39.85 متر مربع / 429 قدم مربع

VILLA 1

3 BEDROOMS + MAID - V1

Total Area: 204.36 Sqm / 2,200 Sqft

Suite Area: 179.55 Sqm / 1,933 Sqft

Balcony: 24.81 Sqm / 267 Sqft

Suite + Balcony: 204.36 Sqm / 2,200 Sqft

Carport: 39.85 Sqm / 429 Sqft

GROUND LEVEL الطابق األرضي FIRST LEVEL الطابق األول

ڤيا 2
V1 - 4 غرف نوم + غرفة خادمة

المساحة الكلية: 269.27 متر مربع / 2,899 قدم مربع
مساحة الڤيا: 243.33 متر مربع / 2,619 قدم مربع

الشرفة: 25.94 متر مربع / 279 قدم مربع
الڤيا + الشرفة: 269.27 متر مربع / 2,899 قدم مربع

موقف السيارات: 39.81 متر مربع / 429 قدم مربع

VILLA 2

4 BEDROOMS + MAID - V2

Total Area: 269.27 Sqm / 2,899 Sqft

Suite Area: 243.33 Sqm / 2,619 Sqft

Balcony: 25.94 Sqm / 279 Sqft

Suite + Balcony: 269.27 Sqm / 2,899 Sqft

Carport: 39.81 Sqm / 429 Sqft

FIRST LEVEL GROUND LEVELالطابق األول الطابق األرضي



VILLA 3

5 BEDROOMS + MAID - V3

Total Area: 313.68 Sqm / 3,376 Sqft

Suite Area: 281.05 Sqm / 3,025 Sqft

Balcony: 32.63 Sqm / 351 Sqft

Suite + Balcony: 313.68 Sqm / 3,376 Sqft

Carport: 55.92 Sqm / 602 Sqft

ڤيا 3
V3 - 5 غرف نوم + غرفة خادمة

المساحة الكلية: 313.68 متر مربع / 3,376 قدم مربع
مساحة الڤيا: 281.05 متر مربع / 3,025 قدم مربع

الشرفة: 32.63 متر مربع / 351 قدم مربع
الڤيا + الشرفة: 313.68 متر مربع / 3,376 قدم مربع

موقف السيارات: 55.92 متر مربع / 602 قدم مربع

GROUND LEVEL الطابق األرضي FIRST LEVEL الطابق األول

VILLA 4

5+ BEDROOMS + MAID - V4

Total Area: 358.56 Sqm / 3,860 Sqft

Suite Area: 319.48 Sqm / 3,439 Sqft

Balcony: 39.08 Sqm / 421 Sqft

Suite + Balcony: 359.56 Sqm / 3,860 Sqft

Carport: 61.28 Sqm / 660 Sqft

ڤيا 4
V4 - 5 غرف نوم + غرفة خادمة+

المساحة الكلية: 358.56 متر مربع / 3,860 قدم مربع
مساحة الڤيا: 319.48 متر مربع / 3,439 قدم مربع

الشرفة: 39.08 متر مربع / 421 قدم مربع
الڤيا + الشرفة: 359.56 متر مربع / 3,860 قدم مربع

موقف السيارات: 61.28 متر مربع / 660 قدم مربع

FIRST LEVEL GROUND LEVELالطابق األول الطابق األرضي



800DPUAE | dp.ae


