
ســيتي



الطبيعة برونق  الفخامة



الفخامة
تأتيك

بإبداعات
ال حدود لها

صفا ون



ندعــوك إلــى عالم مــن الفخامة لــم تألفه من قبل. 

تناغــم مــا بيــن الطبيعة والفخامة بمفهومها الجديــد كليًا. هذا ما ندعوك إليه في مكان تزينه 

الحدائق المورقة التي تعكس ألوان الجمال والكمال. هنا تتدلى األشــجار والنباتات االســتوائية 

كجوهــرة بلونهــا الزمردي لتزيد المكان تألقًا وبريقًا، تمامــًا كبريق أكثر الجواهر ندرة في العالم.

ندعوك إلى هذا اإلبداع وإلى رونق الطبيعة الســاحرة في: صفا ون.

صفا ون



تأتيك  الفخامة 
بكمالها وجمالها
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صفــا ون هو مشــروع بتوقيــع عالمة المجوهرات السويســرية 
الفاخرة دي جريســوغونو.

من بريق أحجار الزمرد واأللماس التي تتزين بها أكثر المجوهرات شــهرة في 

العالم يســتلهم هذا المشروع جماله ورونقه.

طبيعة ســاحرة تعانق المبنى وتعكس الكمال والجمال في كل زاوية

من زواياه.

صفا ون



صفا ون



الفخامة تأتيك
بطبيعتها الساحرة
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علــى أعتــاب حديقة الصفا ســحر مــن الطبيعة الخالبة 
ينثــر عبيــره ورونقه في صفا ون. 

 
هنا نأخذك في جولة لتمتع ناظرك بما تزينه األشــجار واألزهار، وصواًل 

إلــى برجي صفا ون المتألقيــن بحدائقهما التي تعانق المبنى كعقد 

متأللئ في أعالي السماء.

صفا ون



الفخامة تأتيك
بموقعها المتفرد
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الخليج التجاري
محطة مترو

باراماونت تاور
هوتيل آند ريزدنسز

برج خليفة / دبي مول 
محطة مترو

حديقة الصفا

 زايد
شيخ

ع ال
شار

ايد
خ ز

شي
ع ال

شار

أطول برج
في العالم

نافورة
دبي

دبي مول

داماك ميزون
ديستنكشن

داماك تاورز
من بارامونت

هوتيل آند ريزورتس

بوكس بارك

قناة دبي

قناة دبي

قناة دبي

ي
 دب

قناة

فــي قلــب المدينة النابــض يأتيك هــذا العنوان بكل ألوان 
البهجة والســعادة.

 
صفــا ون يفتــح لك عالمًا من اإلطالالت الســاحرة على حديقة الصفا، وجزر العالم 

وجزيــرة بولغاري، والمناظر الخالبــة لبرج العرب ونخلة جميرا وأتالنتس.

صفا ون



الفخامة
برونقها
وتألقها

ترحب بك
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صفــا ون يدعــوك لجولة في قلــب أزقته ومداخلــه التي تنبض 
بهــا الطبيعــة في كل مكان.

 
تأتيك الردهة ثالثية االرتفاع المســتوحاة من أجــواء حديقة الصفا الرائعة كتحفة 

فنيــة تعكس بريق المجوهرات واألحجــار الكريمة في صورة جمالية تدوم معك 

إلى األبد.

صفا ون



الفخامة
تأتيك بكل ما 
تتمناه وأكثر
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كل مــا يحلــو لك تجده بيــن يديك في صفا ون.
 

ندعوك إلى أجواء من االســترخاء في الســبا، وأوقات للصحة واللياقة 

البدنيــة في صالة األلعاب الرياضية المجهزة بالكامل، وختامها مســك 

في الكلوب هاوس ومجموعة المطاعم والمقاهي التي تقدم تشــكيلة 

واســعة من المأكوالت الشهية التي تناسب جميع األذواق.

صفا ون



الفخامة تأتيك بشاطئ 
على بعد خطوات منك
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ــل بانتظارك.  عالمك المذه
 

يقدم لك هذا المكان الســاحر مســبحين مميزين محاطين بالرمال 

الذهبية ألوقات اســتثنائية من االســترخاء في مياه يتم التحكم بدرجة 

حرارتهــا وحافة المتناهيــة تمنحك مناظر خالبة على مد النظر واألفق 

الســاحر لتشعر بقرب البحر منك. 

صفا ون



صفا ون



الفخامة
تأتيك بجنة 

استوائية 
تعانق السماء
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قمــة الروعة والجمال.
 

نظام بيئي متميز أعلى الســطح.  

جزيرة اســتوائية تتحدى الجاذبية.

يقــع هذا الكنــز المعماري الذي يرتقي بذاته على ارتفاع 32 مترًا 

وتكســوه المناظر الخالبة في التقــاء مذهل ما بين الطبيعة والطيور 

ونظام متطور للتحكم بالمناخ يســاهم في إنتاج أمطار اســتوائية في 

أوقــات محددة من اليوم ليمنحــك تجربة تفوق الخيال مع مجموعة من 

المقاهي والمطاعم الفاخرة. 

نمنحــك تجربة لن تجد مثلها على وجه األرض.

صفا ون



صفا ون



الفخامة تأتيك 
بأسلوب حياة 

تستحقه
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هنا عنــوان الرفاهية.

ســواء كنت تملك منزاًل بغرفة نوم واحدة في البرج B أو جناح فائق 

الفخامة بغرفتي أو ثالثة غرف نوم مع حوض ســباحة خاص في البرج 

A، ينقلــك صفا ون إلى عالم يفــوق التوقعات، حيث المعايير الجديدة 

للفخامــة تتألق كجوهرة عيار 24 قيراط.

صفا ون



صفا ون
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مخطط الطوابق



غرفة نوم
A - طراز  |  A - البرج
الطوابق : 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21 
38 , 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24

A - طراز  |  B - البرج
الطوابق : 06-21 و 38-23 

الطوابق: 31,29,10,08,06 
37, 35,33

الطوابق: 24,21,19,17,15,13,11,09,07
38,36,34,32,30,28,26

الطوابق: 18,16,14,12
27,25,23,20 

غرفتي نوم 

الطوابق: 24,21,19,17,15,13,11,09,07
38 , 36,34,32,30,28,26



غرفتي نوم 
B - طراز  |  A - البرج

 الطوابق : 21-06 , 38-23
C - طراز  |  A - البرج
الطوابق : 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20 
37,35, 33, 31, 29, 27, 25, 23

الطوابق: 31,29,10,08,06 
37,35,33

الطوابق: 24,21,19,17,15,13,11,09,07
38,36,34,32,30,28,26

الطوابق: 18,16,14,12
27,25,23,20 

غرفتي نوم 

الطوابق: 31,29,10,08,06
 35,33,37

الطوابق: 18,16,14,12
27,25,23,20 



غرفتي نوم 
D - طراز  |  B - البرج

 الطوابق : 21-06 , 38-23
E - طراز  |  B - البرج
الطوابق : 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21 
38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24

الطوابق: 31,29,10,08,06 
37,35,33

الطوابق: 24,21,19,17,15,13,11,09,07
38,36,34,32,30,28,26

الطوابق: 18,16,14,12
27,25,23,20 

غرفتي نوم 

الطوابق: 24,21,19,17,15,13,11,09,07
38,36,34,32,30,28,26



F - طراز  |  B - البرج
الطوابق : 18,16,14,12,10,08,06
 35,33,31,29,27,25,23,20,37

الطوابق: 31,29,10,08,06 
37,35,33

الطوابق: 18,16,14,12
27,25,23,20 

3 غرف نومغرفتي نوم 
A - طراز  |  A - البرج
الطوابق :21-06 , 38-23

الطوابق: 31,29,10,08,06
 35,33,37

الطوابق: 18,16,14,12
27,25,23,20 

الطوابق: 24,21,19,17,15,13,11,09,07
38,36,34,32,30,28,26



*األرقام بتاريخ 31 ديسمبر 2021

داماك العقارية
عش حياة الرفاهية

تتبوأ شركة “داماك العقارية” مكانة مرموقة في سوق العقارات الفاخرة 
في الشرق األوسط منذ عام 2002، حيث تمكنت خالل تلك السنوات من تطوير 

مشاريع عقارية سكنية وتجارية وأخرى مخصصة لألنشطة الترفيهية وفق 
أفضل المعايير العالمية. بفضل هذا النجاح، تمكنت الشركة من توسيع أعمالها 

في الشرق األوسط، لتمتد مشاريعها إلى كل من دولة اإلمارات العربية 
المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر واألردن ولبنان والعراق والمالديف 

وكندا والمملكة المتحدة.

منذ ذلك الحين، تمكنت داماك من تسليم أكثر من 39,400 وحدة سكنية. كما 
عززت من مكانتها في قطاع العقارات الفاخرة بمحفظة مشاريع عقارية تضم 

أكثر من 28,000 وحدة سكنية قيد اإلنشاء والتطوير*. وتقدم الشركة مفاهيم 
جديدة عن نمط المعيشة الفاخر، عبر الدخول في شراكات مع بعض العالمات 

التجارية األكثر شهرة على مستوى العالم في مجال الموضة واألزياء، تضمنت 
هذه الشراكات ملعبًا للغولف تديره منظمة ترامب، ومنازل فاخرة بالتعاون مع 

فيرساتشي وجست كافالي وروتانا وفنادق ومنتجعات باراماونت ومجموعة 
فنادق راديسون. ضمن رؤية ثابتة وزخم قوي، تعمل داماك العقارية على بناء 
الجيل القادم من نمط الحياة الفاخر في الشرق األوسط. وإيمانًا منها بأهمية 

العمل الخيري والمسؤولية المجتمعية للشركات، تدعم مؤسسة حسين 
سجواني – داماك الخيرية، وهي مبادرة خيرية مشتركة بين مجموعة داماك 
ورئيس مجلس إدارتها حسين سجواني، تدعم مبادرة “مليون مبرمج عربي”، 

التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف خلق مجتمع متمكن قادر على مواكبة 

التحول الرقمي، من خالل تنمية المهارات وصقل المواهب.

قمة الرفاهية أينما كنت
 Damacproperties.com تواصل معنا من خالل أي من مكاتبنا التالية أو قم بزيارة موقعنا اإللكتروني

اإلمارات العربية المتحدة

دبي

800 DAMAC )800 32622(  :هاتف

 dubai@damacgroup.com :البريد اإللكتروني

بارك تاورز - مركز دبي المالي العالمي

أيكون سيتي - مركز المبيعات 
الطابق 63, شارع الشيخ زايد

مركز مبيعات داماك هيلز 
شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان

مركز مبيعات داماك هيلز 
TH2 غولف فيدوتا، تاون هاوس

داماك هيلز - مركز المبيعات الدولي،
بيالفيستا، أبراج كارسون 

مركز مبيعات داماك هيلز 2 
أمازونيا، فيال 333

داماك هيلز 2 – مركز المبيعات – المدينة المائية 
         
         
         

      

قطر

مبنى رقم 90، منطقة السلطة الجديدة
شارع علي بن أبي طالب بالقرب من

مركز عمر بن الخطاب الصحي
هاتف: 97444666986+

فاكس: 97444554576+
 doha@damacgroup.com :البريد اإللكتروني

المملكة العربية السعودية

الرياض
 أبراج الرياض السكنية, البرج الجنوبي،

حي العليا, شارع الملك فهد
صندوق بريد 102460

هاتف: 966118350300+    
ksa@damacgroup.com :البريد اإللكتروني

تركيا

مركز زورلو، الطابق T0، رقم 2
 ليفازيم ماهاليسي، بشكتاش،

إسطنبول
هاتف: 0327 892 212 90+

فاكس: 7184 890 212 90+
البريد اإللكتروني:

turkey.office@damacgroup.com

لبنان

داماك العقارية لبنان، المكتب 1801،
 الطابق 18، داماك تاور، شارع عمر الداعوق،

ميناء الحصن، منطقة وسط بيروت
هاتف: 96181647200+

beirut@damacgroup.com :البريد اإللكتروني

األردن

شارع االستثمار مشروع العبدلي، عّمان 
مقابل العبدلي مول، البوابة 1

هاتف: 96265107000+
فاكس: 96265657896+

 amman@damacgroup.com :البريد اإللكتروني

المملكة المتحدة
الطابق الرابع، شارع 100 برومبتون

مقابل متجر هارودز،
نايتسبريدج، لندن

SW3 1ER ، المملكة المتحدة
هاتف: 8050 590 207 )0( 44+

 sales@damactower.co.uk :البريد اإللكتروني
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