
Disclaimer: 1. All room dimensions are measured to structural elements and exclude wall finishes and construction tolerances. 2. All dimensions have been 
provided by our consultant architects. 3. All materials, dimensions and drawings are approximate. Information is subject to change without notice. 4. Actual 
suite area may vary from the stated area. Drawings not to scale. The developer reserves the right to make revisions. 5. Calculation of suite area is measured as 
the area bounded by the centre line of demising or partition walls separating one unit from another unit, the exterior face of all exterior walls, and the exterior 
face of the corridor wall enclosing the adjoining unit. 6. Calculation of balcony area is measured as the area bounded by the centre line of demising or partition 
walls separating one unit from another unit, the outmost face of the enclosing guard and the external face of the adjoining balcony. 7. The units are measured at 
typical floor in the building. Columns may vary in size depending on the floor level. 8. For each unit type, unit sizes and details might be slightly different. Please 
refer to the sales and purchase agreement for the actual size of each specific unit.

تنويــه: 1.إن أبعــاد الغــرف يتــم قياســها طبقــا للعنــارص الهيكليــة مــع اســتبعاد تشــطيبات الجــدران ودرجــة تحمــل البنــاء. 2. جميــع القياســات  تــم تزويدهــا  مــن قبــل املهندســن املعامريــن 
ــاح الفعــي  عــن املســاحة  املذكــورة.  ــة. تخضــع املعلومــات للتغيــر دون إشــعار مســبق. 4. قــد تختلــف منطقــة الجن ــع املــواد واألبعــاد والرســومات تقريبي ــا. 3. جمي االستشــارين لدين
الرســومات ال يتــم توســيع نطاقهــا . يحتفــظ املطــور بالحــق يف إجــراء التغيــرات. 5.  يتــم قيــاس حســاب منطقــة الجنــاح كمنطقــة يحدهــا الخــط املركــزي للجــدران الفاصلــة أو الفاصلــة التــي 
تفصــل وحــدة عــن وحــدة أخــرى ، والوجــه الخارجــي لجميــع الجــدران الخارجيــة ، والوجــه الخارجــي لجــدار املمــر املحيــط بالوحــدة املجــاورة. 6. ويقــاس حســاب منطقــة الرشفــة عــى أنهــا املنطقــة 
التــي يحدهــا الخــط املركــزي للجــدران الفاصلــة أو الفاصلــة التــي تفصــل وحــدة عــن وحــدة أخــرى، والوجــه األبعــد للحــارس املرفــق والوجــه الخارجــي للرشفــة املجــاورة. 7.  يتــم قيــاس الوحــدات 
يف الطابــق النموذجــي يف املبنــى. قــد تختلــف األعمــدة يف الحجــم حســب مســتوى الطابــق. 8. قــد تكــون احجــام الوحــدات والتفاصيــل املتعلقــة بهــا مختلفــة وذلــك حســب نــوع الوحــدة 

. يرجــى الرجــوع إىل اتفاقيــة االبيــع والــرشاء ملعرفــة الحجــم الفعــي لــكل وحــدة.
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Disclaimer: 1. All room dimensions are measured to structural elements and exclude wall finishes and construction tolerances. 2. All dimensions have been 
provided by our consultant architects. 3. All materials, dimensions and drawings are approximate. Information is subject to change without notice. 4. Actual 
suite area may vary from the stated area. Drawings not to scale. The developer reserves the right to make revisions. 5. Calculation of suite area is measured as 
the area bounded by the centre line of demising or partition walls separating one unit from another unit, the exterior face of all exterior walls, and the exterior 
face of the corridor wall enclosing the adjoining unit. 6. Calculation of balcony area is measured as the area bounded by the centre line of demising or partition 
walls separating one unit from another unit, the outmost face of the enclosing guard and the external face of the adjoining balcony. 7. The units are measured at 
typical floor in the building. Columns may vary in size depending on the floor level. 8. For each unit type, unit sizes and details might be slightly different. Please 
refer to the sales and purchase agreement for the actual size of each specific unit.

تنويــه: 1.إن أبعــاد الغــرف يتــم قياســها طبقــا للعنــارص الهيكليــة مــع اســتبعاد تشــطيبات الجــدران ودرجــة تحمــل البنــاء. 2. جميــع القياســات  تــم تزويدهــا  مــن قبــل املهندســن املعامريــن 
ــاح الفعــي  عــن املســاحة  املذكــورة.  ــة. تخضــع املعلومــات للتغيــر دون إشــعار مســبق. 4. قــد تختلــف منطقــة الجن ــع املــواد واألبعــاد والرســومات تقريبي ــا. 3. جمي االستشــارين لدين
الرســومات ال يتــم توســيع نطاقهــا . يحتفــظ املطــور بالحــق يف إجــراء التغيــرات. 5.  يتــم قيــاس حســاب منطقــة الجنــاح كمنطقــة يحدهــا الخــط املركــزي للجــدران الفاصلــة أو الفاصلــة التــي 
تفصــل وحــدة عــن وحــدة أخــرى ، والوجــه الخارجــي لجميــع الجــدران الخارجيــة ، والوجــه الخارجــي لجــدار املمــر املحيــط بالوحــدة املجــاورة. 6. ويقــاس حســاب منطقــة الرشفــة عــى أنهــا املنطقــة 
التــي يحدهــا الخــط املركــزي للجــدران الفاصلــة أو الفاصلــة التــي تفصــل وحــدة عــن وحــدة أخــرى، والوجــه األبعــد للحــارس املرفــق والوجــه الخارجــي للرشفــة املجــاورة. 7.  يتــم قيــاس الوحــدات 
يف الطابــق النموذجــي يف املبنــى. قــد تختلــف األعمــدة يف الحجــم حســب مســتوى الطابــق. 8. قــد تكــون احجــام الوحــدات والتفاصيــل املتعلقــة بهــا مختلفــة وذلــك حســب نــوع الوحــدة 

. يرجــى الرجــوع إىل اتفاقيــة االبيــع والــرشاء ملعرفــة الحجــم الفعــي لــكل وحــدة.
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Disclaimer: 1. All room dimensions are measured to structural elements and exclude wall finishes and construction tolerances. 2. All dimensions have been 
provided by our consultant architects. 3. All materials, dimensions and drawings are approximate. Information is subject to change without notice. 4. Actual 
suite area may vary from the stated area. Drawings not to scale. The developer reserves the right to make revisions. 5. Calculation of suite area is measured as 
the area bounded by the centre line of demising or partition walls separating one unit from another unit, the exterior face of all exterior walls, and the exterior 
face of the corridor wall enclosing the adjoining unit. 6. Calculation of balcony area is measured as the area bounded by the centre line of demising or partition 
walls separating one unit from another unit, the outmost face of the enclosing guard and the external face of the adjoining balcony. 7. The units are measured at 
typical floor in the building. Columns may vary in size depending on the floor level. 8. For each unit type, unit sizes and details might be slightly different. Please 
refer to the sales and purchase agreement for the actual size of each specific unit.

تنويــه: 1.إن أبعــاد الغــرف يتــم قياســها طبقــا للعنــارص الهيكليــة مــع اســتبعاد تشــطيبات الجــدران ودرجــة تحمــل البنــاء. 2. جميــع القياســات  تــم تزويدهــا  مــن قبــل املهندســن املعامريــن 
ــاح الفعــي  عــن املســاحة  املذكــورة.  ــة. تخضــع املعلومــات للتغيــر دون إشــعار مســبق. 4. قــد تختلــف منطقــة الجن ــع املــواد واألبعــاد والرســومات تقريبي ــا. 3. جمي االستشــارين لدين
الرســومات ال يتــم توســيع نطاقهــا . يحتفــظ املطــور بالحــق يف إجــراء التغيــرات. 5.  يتــم قيــاس حســاب منطقــة الجنــاح كمنطقــة يحدهــا الخــط املركــزي للجــدران الفاصلــة أو الفاصلــة التــي 
تفصــل وحــدة عــن وحــدة أخــرى ، والوجــه الخارجــي لجميــع الجــدران الخارجيــة ، والوجــه الخارجــي لجــدار املمــر املحيــط بالوحــدة املجــاورة. 6. ويقــاس حســاب منطقــة الرشفــة عــى أنهــا املنطقــة 
التــي يحدهــا الخــط املركــزي للجــدران الفاصلــة أو الفاصلــة التــي تفصــل وحــدة عــن وحــدة أخــرى، والوجــه األبعــد للحــارس املرفــق والوجــه الخارجــي للرشفــة املجــاورة. 7.  يتــم قيــاس الوحــدات 
يف الطابــق النموذجــي يف املبنــى. قــد تختلــف األعمــدة يف الحجــم حســب مســتوى الطابــق. 8. قــد تكــون احجــام الوحــدات والتفاصيــل املتعلقــة بهــا مختلفــة وذلــك حســب نــوع الوحــدة 

. يرجــى الرجــوع إىل اتفاقيــة االبيــع والــرشاء ملعرفــة الحجــم الفعــي لــكل وحــدة.
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