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1. OVERVIEW
 نظـــــــــــــــــرة عــــــــــــــــامة
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1. Overview

Developed by Deyaar, Tria at Dubai Silicon Oasis is tranquil 

living at the very finest. Tria heralds an urban era of holistic 

wellness with its fine collection of upscale studios, 1-, 2-, and 

3- bedroom apartments and duplexes, podium townhouses 

and penthouses. Enviably positioned in the exclusive enclave 

of Dubai Silicon Oasis with verdant landscapes, eclectic retail, 

outstanding education, bustling eateries and alfresco dining, 

the precinct effortlessly exudes character and offers a true 

sense of communal living.

Tria balances inner harmony by reviving life’s age-old traditions 

with the universal elements of earth, light, air, and water. Being 

intimately anchored in well-being can lead to an unrivalled 

lifestyle in the generously-sized and immaculately appointed 

well-tech apartments blended with state-of-the-art building 

facilities and recreational amenities. Tria harnesses the 

essence of equilibrium and allows one to embrace the best of 

life with an unsurpassed city living experience.

A Story yet to be Told.

تفخر رشكة ديار للتطوير العقاري بأن تقدم لكم مرشوعها اجلديد “تريا” الذي 
سيبىن يف قلب واحة ديب سيليكون، ليكون رمزًا للهدوء وراحة البال والعيش 
اهلائن. تم تصميم املرشوع اجلديد ليوفر للمقيمني نمطاً جديدًا من الرفاهية 
املتكاملة يف مجموعة من االستوديوهات الراقية والشقق الفارهة املكونة من 
غرفة وغرفتني وثالث غرف نوم باإلضافة إىل وحدات الدوبلكس والبنتهاوس 

ذات اإلطالالت الرائعة. ويعد املوقع الفريد هلذا املرشوع محط أنظار اجلميع 
حيث سيتم تطويره يف قلب واحة ديب للسيليكون ذات املسطحات اخلرضاء 

واإلطالالت اخلالبة ويضم مجموعة من املرافق الرائعة كاملتاجر الرائدة، واملراكز 
التعليمية، واملطاعم الشهرية. كل ذلك يك ينعم السكان بأسلوب أرىق للحياة يف 

مجتمع جديد ال مثيل له من قبل.

"تريا" ليس مجرد مرشوٍع عقاري متمزي فحسب، بل هو مجتمع متوازن 
يعتمد يف تصميمه عىل تقاليد احلياة العريقة والعنارص األساسية للحياة ويه 
األرض والضوء واهلواء واملاء. توفر الشقق يف »تريا« أعىل مستويات الرفاهية 
حيث ينعم املقيمون بأسلوب جديد للحياة بفضل املساحات الكبرية وتقنيات 
املنازل الذكية واملرافق احلديثة ووسائل الراحة والرتفيه املتطورة. باختصار فإن 

»تريا« يجسد جوهر احلياة املتكاملة ويوفر جلميع السكان كل ما يخطر بباهلم يف 
مساكن فريدة من نوعها يف قلب املدينة.

حكـــــايٌة مل ُتــــرَو بــــعد.

A Tranquil Pause.
وقفـــــــة تـــــــــأمل
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2. ARCHITECTURE
 النــــــــــمط المعمـــــــــــاري
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The architectural masterpiece of Tria’s striking three winged 

tower beautifully soars to the crystal-blue skies and is a stunning 

addition to the picturesque vicinity of Dubai Silicon Oasis. The 

sleek architecture and immaculately refined interiors epitomise 

modernity and sustainability. The glass facades maximise 

breathtaking views and create an engaging experience with a 

stunning backdrop, ideal for curated living. Furthermore, the 

floor-to-ceiling glass windows are sound-proof and double 

glazed, optimum for noise reduction and thermal regulation 

and offer UV rays protection. As a result, one can cherish a 

sense of calm with stunning vistas of the Dubai Silicon Oasis 

Headquarters, Dubai skyline, and scenic parklands.

Beautifully Bespoke.

2. Architecture

A Timeless Classic.
كالسيكية.. لكـل زمــــــان.

تم تصميم مرشوع “تريا” املكون من ثالثة أجنحة يف برج واحد ليكون تحفة 
معمارية مذهلة تحلق يف سماء زرقاء صافية وتنسجم مع للمنطقة اخلالبة 
املجاورة يف واحة ديب للسيليكون. يتمزي النمط اهلنديس املعماري والتصاميم 
الداخلية بأناقتها ورقيها والزتامها بأعىل معايري اجلودة املعارصة واالستدامة. 

أما الواجهات الزجاجية الرائعة للمباين فتعزز اإلطاللة املذهلة وتدخل من 
ينظر إليها يف تجربة تفاعلية مع الطبيعة املحيطة باملكان. هذا ليس كل يشء، 

فالواجهات الزجاجية املمتدة من األرض إىل السقف عازلة للصوت ومزودة 
بطبقة مزدوجة، مما يجعلها مثالية لتخفيض الضجيج اخلاريج وتنظيم احلرارة 

وتوفري احلماية من األشعة فوق البنفسجية. استمتعوا بأجواء من السكينة 
واهلدوء بينما تستمعون باإلطاللة املمزية عىل مبىن واحة ديب للسيليكون املمزي 

واحلدائق اجلميلة ومعامل مدينة ديب املمزية.

تصـــــــــاميم استثنـــــــــائية.
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2. Architecture

The architecture’s contemporary approach speaks a universal 

design language. Built on international standards, this self-

sustaining living eco-system comprises minimalist interiors 

and exquisite finishes, ensuring all needs are met. By bringing 

a homeowner’s dream space to life, one is encouraged to lead 

a lifestyle embedded in guided wellness.

يحـــايك النمـــط املعمـــاري املعـــارص هلـــذا املـــرشوع أرىق معايـــري العامليـــة، حيث يشـــمل 
هـــذا النمـــط الســـكين أنظمـــة بيئيـــة متكاملـــة ومســـتدامة مـــن خـــالل تصميمات 

داخليـــة بســـيطة وملســـات ديكـــور داخليـــة رائعـــة، ممـــا يضمـــن تلبيـــة جميع 
االحتياجـــات وابتـــكار مســـاكن  راقيـــة توفـــر لســـاكنيها كل مـــا يحلمـــون بـــه.
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3. LIFESTYLE          & 
AMENITIES

 أسلـــوب الحيــــــــاة         و
وســـــائل الرفــــــــاهية
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3. Lifestyle & Amenities

By serving as a testament to the Dubai 2040 Vision, Tria 

promises an unmatched lifestyle in the beautifully crafted 

sanctuary. From the attractions in the neighbourhood to 

the handsomely appointed amenities and from artfully 

designed, well-tech homes to mesmerising views, all foster 

a heightened sense and quality of life. Moreover, the pure 

contemporary aesthetics of the technologically advanced 

homes are imbued with a sense of urban sophistication, 

which makes life worth living.

A Lifestyle Driven by Wellness.

Redefining 
Effortless Living.

Lifestyle  .  أسلوب الحياة

تعــــريف جـديــد 
لرفـــــــاهية العيـــش. 

تم تصميم مرشوع “تريا” ليتماىش مع رؤية ديب 2040، ويعدكم بأسلوب 
حياة ال مثيل له بفضل تصميمه االستثنايئ، حيث يقع بالقرب من العديد من 

الوجهات املهمة ويحتوي عىل وسائَل للرتفيه فريدة من نوعها وشقق أنيقة 
مزودة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجية املتطورة واملناظر اخلالبة الرائعة اليت 

تمنح اإلحساس بجودة احلياة الراقية. وفوق كل هذا فإن اللمسات اجلمالية 
املعارصة يف هذه الشقق املجهزة بأحدث التقنيات تمنح السكّان شعورًا خالصاً 

بمواكبة العرص واحلضارة.

أسلـــــوب حيـــــاة أرقـــى.
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3. Lifestyle & Amenities

The podium recreation deck is intelligently planned with 

spectacular resort-style amenities ranging from swimming 

pools to kids’ areas and open terraces to pristinely manicured 

gardens. The fitness centre, yoga pavilion, clubhouse, pool 

seating areas, outdoor cinema, BBQ areas, outdoor dining, 

paddle tennis, secret garden, winding paths and landscaped 

gardens are other attractions at the podium level. In addition, 

all the social and public areas have Wi-fi installed with an 

outstanding level of finish throughout. The unparalleled 

amenities redefine luxury and transform the podium into a 

recreational wonderland. Moreover, the residents can enjoy 

the convenience of a lap pool, social pool, kids pool and 

splash pool at the podium recreation deck.

Wonderfully Indulgent.

A Rarified Retreat.
Amenities   .    وسائل الرفاهية

حيـــث تحــــلو الحيـــــــــاة.

تـــم تصميـــم املنطقـــة املخصصـــة ملرافـــق االســـتجمام والرتفيـــه وفـــق أعـــىل 
املعايـــري الفخامـــة والـــريق يك يســـتمتع الســـكان باهلـــدوء واالســـرتخاء. وتشـــمل 

املرافـــق أحـــواض الســـباحة واملســـاحات املخصصـــة للعـــب األطفـــال والرشفـــات 
املفتوحـــة واحلدائـــق اجلميلـــة. اســـتمتعوا بوســـائل الرتفيـــه املتنوعـــة والـــيت 
تشـــمل مركـــز اللياقـــة البدنيـــة وصالـــة اليوغـــا والكلـــوب هـــاوس ومناطـــق 

اجللـــوس يف املســـبح والســـينما اخلارجيـــة واملناطـــق املخصصـــة للشـــواء وتنـــاول 

الطعـــام يف اهلـــواء الطلـــق ومالعـــب التنـــس واحلدائـــق الصغـــرية واملســـارات 
املتعرجـــة واحلدائـــق الطبيعيـــة وغريهـــا الكثـــري. صممـــت جميـــع املرافـــق 

وفـــق أرىق املعايـــري مـــع توفـــر خدمـــة الـــواي فـــاي يف جميـــع أنحائهـــا، وتتمـــزي 
بأحـــدث اللمســـات يف التشـــطيب لتعيـــد تعريـــف الفخامـــة وتحـــول املـــكان إىل 
وجهـــة ترفيهيـــة فريـــدة. كمـــا يمكـــن للســـكان االســـتمتاع بأحـــواض الســـباحة 

املخصصـــة للكبـــار والصغـــار والنوافـــري املائيـــة يف منطقـــة الســـطح.

قـمـــــــــة الرفــــــــــــــــاهية.

Terrace and Gardens Rooftop Secret 
Garden Lounge

ArrivalReading Corner

ركن القراءة الرشفات واحلدائق
احلديقة يف منطقة السطح

ردهات االستقبال

Paddle Tennis & 
Squash Courts 

Karoake Room & 
Sports Lounge 

Roof top Infinity Pool 
& Social Areas

Outdoor Dining
& BBQ

Electric Charging 
Parking

محطات الشحن الكهربايئ مالعب بادل تنس وسكواش صالة كاريويك وصالة رياضية  مسبح دون حواف عىل
   السطح ومساحات األنشطة

الطعام يف اهلواء الطلق

The Clubhouse Wellness Zone Kids Zone Event Lawn

نادي الكلوب هاوس مرافق للعناية بالصحة مرافق األطفال مرافق الفعاليات

Aerobics & Yoga Organic Grocery Bistro Swimming Pools Fitness Centre

اآليروبك واليوغا بقالة منتجات عضوية كافيه متنوع أحواض السباحة مركز اللياقة
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3. Lifestyle & Amenities

An Exceptional Arrival.
فخــــــــامٌة تلــــيق بكـــــم.

Arrival   . ردهات االستقبال

A high-ceilinged shaded canopy welcomes residents upon 

arrival, thereby exuding an air of exquisite grandeur. The 

ample seating draped with soft upholstery, double-height 

soaring ceilings, and graceful elements serve as an invitation 

to experience luxury at the next level.  The lobby’s inviting 

ambience conjures pleasant emotions and lets one relax and 

foster a deep connection with the surroundings.

Authentic Aesthetics.

تم تصميم ردهات االستقبال الفاخرة لتستقبلكم بأجوائها الراقية وتصاميمها 
االستثنائية ذات األسقف املرتفعة واملقاعد الفسيحة ذات الفرش الناعم املريح 

يك تنعموا بأجواء من الفخامة والرفاهية منذ حلظة وصولكم. وتعزز هذه 

األجواء الفاخرة الشعور باالنتماء إىل املكان وتبعث يف النفس إحساساً بالراحة 
والطمأنينة واالنسجام مع كل ما يحيط بكم. 

تصــــاميم يف غــــاية اجلمـــــــــــال. 

The Choices are Endless. 
Organic Grocery   .

An Eclectic Bistro.
Bistro   .

The ground floor all-day dining bistro subtly blends the indoors 

with the outdoors, allowing one to engage in dialogue with 

nature. The aromatic flavours of the freshly brewed coffee and 

artisan bakery would tantalise the taste buds and genuinely 

tempt one to enter and take a seat.

Stunningly Delicious.

متجر منتجات عضوية

كافيه متنوع

كـــــــل مـــا تحبـــــــــــــون.

حيث تجد أشهى المأكوالت.

Strategically located on the ground floor is Tria’s organic 

grocery, one that promotes and fosters healthy eating habits 

and conveniently meets an active lifestyle’s demands. In 

addition, it inspires a sense of calm by enabling one to shop 

easier, knowing that their needs are met efficiently.

Tempting Experiences.

يقع متجر “تريا” للمنتجات العضوية يف الطابق األريض، حيث يوفر لكم تشكيلة 
واسعة من أصناف الطعام الصيح، ويليب جميع احتياجاتكم املزنلية ويتيح لكم 

التسوق بمنتهى الراحة ودون أي عناء. 

متعـــــــــــــة احليــــــــــــــــــــاة. 

يقـــدم لكـــم الكافيـــه يف الطابـــق األريض أشـــهى األطبـــاق واملرشوبـــات طوال 
اليـــوم يف أجـــواء تجمـــع بـــني اجللســـات الداخليـــة واهلـــواء الطلق لالســـتمتاع 
بالطبيعـــة. هنـــا تســـتمعون بمـــا لـــذ وطـــاب مـــن النكهـــات وتتناولـــون القهوة 
وأشـــهى املعجنـــات الطازجـــة بينمـــا يقـــوم عـــىل خدمتكـــم فريـــق محرتف يف 

أجـــواء حافلـــة بكـــرم الضيافة. 

أشهـــــــى املأكـــــــــــوالت بانتظـــــــــــــارك.
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3. Lifestyle & Amenities
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Frantic Joys.
Swimming Pools   .

The outdoor family swimming pool is a truly idyllic place to 

spend time in the open fresh air, taking early morning swims or 

late-night dips. One can relax and unwind on the sunbeds and 

pool seating areas whilst watching their kids enthusiastically 

idle away at the kid’s pool.  The social pool and lap pool are 

other places to unwind and relax. One can savour a refreshing 

juice at the juice bar and revel in the mesmerising views.

An Unforgettable Indulgent Experience. 

أحـــواض السبـــاحة

أجــواء من المـــرح والتــــرفيه.

تعترب منطقة املسبح العائيل اخلاريج مكاناً مثالياً لقضاء أجمل األوقات يف اهلواء 
الطلق أو السباحة يف الصباح أو املساء. توفر هذه املنطقة أجواًء رائعة لالسرتخاء 

تحت أشعة الشمس يف املناطق املخصصة ومقاعد االستلقاء بينما يستمتع 
أطفالكم بأروع األوقات يف أحواض السباحة اخلاصة بهم وتحت أنظاركم. كما 

تتيح لكم منطقة املسبح تناول العصائر والتعرف إىل جريانكم أو االسرتخاء 
وأنتم تستمتعون باملناظر الساحرة.  

حيث تجتمع العــــــائلة لتستمتع بأوقــــــاتها معــــــــاً. 

Children Pool



3. Lifestyle & Amenities

A Beacon of Wellbeing.
Fitness Centre   .

The perfectly positioned fitness centre allows one to indulge 

in vigorous workouts while relishing the stunning vistas 

outside. The gym’s state-of-the-art pieces of equipment 

range from weighing machines to treadmills and from 

stationary bicycles to training benches with dumbbell sets- 

all installed to boost strength and well-being. In addition, 

the segregated changing rooms offer ample privacy and 

exclusivity to Tria’s fitness enthusiasts.

An idyllic luxury Escape.

مركـــز الليـــاقة

استمتعــــوا بأسلــوب حيـــــــــاة صحي.

يـــا” ممارســـة الرياضـــة  يتيـــح لكـــم مركـــز اللياقـــة البدنيـــة بموقعـــه املثـــايل يف “تر
مـــع االســـتمتاع باألجـــواء اخلارجيـــة. وتتوفـــر يف صالـــة األلعـــاب الرياضيـــة 

مجموعـــة واســـعة مـــن املعـــدات احلديثـــة بـــدءًا مـــن آالت الـــوزن إىل الدراجـــات 

يـــن مـــع مجموعـــات متكاملـــة مـــن األوزان وكل هـــذا  الثابتـــة ومقاعـــد التمر
يـــز مبـــدأ القـــوة والرفاهيـــة. كمـــا تتوفـــر غـــرف منفصلـــة لتغيـــري املالبـــس  لتعز

مـــن أجـــل ضمـــان اخلصوصيـــة.

حيــــــــوية ونشــــــــــاط. 

Impossibly Perfect.
Aerobics & Yoga   .

One can enjoy a true sense of calm by indulging in quiet 

contemplations with nature.  The Yoga pavilion is a Zen-

inspired area that allows residents to interact with nature 

whilst luxuriating in yoga, aerobics, and lightweight exercises.

Experience Nature in Its Purest Form.

اآليروبك واليوغا

فرصـــــة للتـــــــأمل والهــــــــدوء.

اســـتمتعوا باألجـــواء اهلادئـــة وأنتـــم تمارســـون رياضـــة اليوغـــا أو جلســـات التأمل. 
فقـــد اســـتويح تصميـــم صالـــة اليوغـــا مـــن مفهـــوم “Zen” اليابـــاين األصيل 

والـــذي يتيـــح للمقيمـــني التفاعـــل مـــع الطبيعـــة أثنـــاء االســـتمتاع باليوغـــا 
والتماريـــن الرياضية.

الطـــــــبيعة يف أنــــــقى صــــــــــــورها.
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Serving its Purpose.
Wellness Zone   . مرافق للعناية بالصحة

حيـــــاة صحــــــية متـــــــــوازنة. 

The Wellness Zone redefines well-being as perfect equilibrium 

and pure balance. The elegantly crafted spaces are at one’s 

disposal, including the sauna, steam room, meditation room, 

and changing rooms. The amenities embody all the elements 

of well-being and are simply unparalleled.

True Sense of Equilibrium. 

تم تصميم منطقة النادي الصيح بعناية فائقة لتضمن لكم الرفاهية والتوازن 
واالسرتخاء مع مجموعة من أحدث املرافق اليت تشمل غرفة الساونا وغرفة 

البخار وغرفة التأمل وغرف تغيري املالبس. ببساطة ستجدون يف منطقة النادي 
الصيح كل ما تحتاجونه لالستمتاع بحياة مليئة باحليوية والنشاط. 

االستجمــــــام وتجـــــــديد النشـــــــــاط.
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A Tailor-Made Affair.
The Clubhouse   . نـادي الكــلوب هــاوس

خيــــــارات متنـــــــوعة للجمــــــــيع.

The versatile clubhouse is packed with possibilities. It allows 

one to luxuriate in the serene and vibrant ambience. Designed 

with the art of living in mind, this immaculate lounge with 

meeting rooms, adult play zones and lounges is adorned with 

timeless finishes and plush seating. It’s a place for everything.

To Lure you Away.

ليس مجرد نادي عادي، بل مكان متعدد االستخدامات وميلء باإلمكانيات، 
يوفر للمقيمني أعىل مستويات الرفاهية يف أجواء من الريق واهلدوء. 

تم تصميم النادي الكلوب هاوس وفق أرىق املعايري ويحتوي عىل غرف 
االجتماعات واملرافق املخصصة للعب الكبار والصاالت الفاخرة واملقاعد 

الفخمة. إنه حقاً الوجهة املثالية للجد واللعب والرتفيه. 

منطقـــــة مثـــــــالية لالجتمــــــــاعات والتســــــــــلية.

A Hidden Treasure. 
Outdoor Dining & BBQ   . الطعام في الهواء الطلق

أروع األوقات لألهل واألحباب.

The outdoor dining area is ideal for congregating with 

loved ones over alfresco meals and scrumptious BBQ. 

These areas are expertly crafted to balance a social life, 

mindfulness and luxury living.

Feels like Home.

تعترب املنطقة املخصصة لتناول الطعام يف اهلواء الطلق مثالية للتواصل مع 
العائلة واألحباب واألقارب واألصدقاء وإقامة حفالت الشواء. تم تصميم هذه 

املناطق لتعزيز أوارص التواصل من جهة واالستمتاع بأجواء الرتفيه والفخامة 
من جهة أخرى.

الشعـــــــــور باألمـــــــــان.

A Kids Paradise.
Kids Zone   .  مرافــــق األطفــــــال

جنــــة األطفــــــال. 

Life becomes magical for the little explorers, toddlers 

and children residing at Tria with the creatively beautiful 

kids’ play area equipped with child-friendly elements. The 

seamless integration of the indoors with the outdoors 

encourages a multi-sensory experience. The indoor 

amenities like the mini-library and play areas offer a sense 

of respite. In contrast, the outdoor children’s pool, splash 

pool, trampoline, outdoor play areas and slides provide the 

perfect setting for social interactions.

A Whimsical Wonderland. 

احلياة يف “تريا” مثالية لألطفال بجميع أعمارهم بفضل منطقة اللعب 
املصممة هلم خصيصاً وفق أعىل معايري األمان يف أجواء تجمع بني الطبيعة 

واملساحات الداخلية. توفر املرافق الداخلية مثل املكتبة الصغرية ومناطق اللعب 

خيارات رائعة للتسلية والفائدة، بينما يوفر حوض السباحة األطفال يف اهلواء 
الطلق وألعاب القفز ومناطق اللعب يف اهلواء الطلق واملزنلقات فرصة رائعة 

للتعارف واللعب مع أصدقائهم األطفال املقيمني يف “تريا”. 

أرض املرح والعجائب.

3938



Ch
ild

re
n 

In
do

or
 P

la
y 

Ar
ea



48

3. Lifestyle & Amenities
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Nurture Yourself. 
Terrace and Gardens.

One can immerse in nature and relish an awe-inspiring 

sunset experience in the terrace and outdoor gardens. These 

dedicated spots offer great exclusivity and privacy. 

In the Rhythm of Nature.

Multipurpose Lounge

الشرفـــات والحـــدائق

دللــــــوا أنفســـــــــــكم.

تأملوا الطبيعة واســـتمتعوا بمشـــاهد غروب الشـــمس الرائعة يف الرشفة 
واحلدائـــق اخلارجيـــة. ببســـاطة، توفـــر هـــذه املناطـــق أجواًء ال مثيل هلا من 

اخلصوصية واالســـرتخاء.   

يف أحضان الطبيعة.

An Idyllic Break.
Reading Corner

By harnessing the beauty of nature out in the open air, the 

reading corner is a Zen retreat where one can escape with 

their favourite book in an exquisitely picturesque surrounding 

or relax and obtain an enhanced sense of mental clarity. 

A Deepening Sense of Place.

ركـــــن القــــــــــراءة

مع خيــــر جليــــــس. 

اســـتمتعوا بجمـــال الطبيعـــة يف اهلـــواء الطلـــق مـــع كتابكـــم املفضـــل. يعتـــرب 
ركـــن القـــراءة مكانـــاً هادئـــاً ومثاليـــاً يف محيـــط رائـــع يوفـــر أجـــواء االســـرتخاء 

وصفـــاء الذهن.

عيشوا حلظات اهلدوء والصفاء. 
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Integrated Technology to Foster Well-being.
Electric Charging Parking   .

The residents are provided with the convenience of 

electrically charging their automobiles and vehicles, fostering 

sustainability and encouraging one to adapt to a lifestyle 

embedded in wellness quickly.

Lead an Eco-balanced Lifestyle. 

A Private Escape. 
Event Lawn   .

The tranquil arrangement of trees, resplendent gardens and 

plush outdoor private seating blissfully create a beautifully 

An Oasis of Nature.

crafted sanctuary. Moreover, one can delight in a classic movie 

under the stars at the outdoor cinema. The choices are endless.

مرافـــق الفعـــاليات محطات الشحن الكهربائي

وكأنــــكم في منتجـــــع خــــــــاص. أحـــدث التقنيــــــات في خدمتـــــــكم. 

األشـــجار واحلدائـــق اجلميلـــة واملقاعـــد اخلارجيـــة الفخمـــة يه مالذكـــم 
الرائـــع لالســـتمتاع بالطبيعـــة أو مشـــاهدة أفالمكـــم املفضلـــة تحـــت 

النجـــوم يف الســـينما اخلارجيـــة. 

واحــــــــة طبيعــــــــــــــية.

ســـيحظى املقيمـــون بأحـــدث الوســـائل الـــيت تتيـــح هلم شـــحن ســـياراتهم 
ومركباتهـــم كهربائيـــاً يك يســـتمتعوا مـــن عيـــش أســـلوب حيـــاة صحيـــة يضمـــن 

حمايـــة البيئـــة مـــن حوهلم.

حيــــــاة صديــــــــقة للبيـــــــــئة.
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Experiences Tria in its 
Truest Sense.

Paddle Tennis & Squash Courts 

Full of Possibilities. 

The paddle tennis and squash courts provide the spirit of 

wellness at Tria. One can get overwhelmingly involved in active 

sports and stay fit while playing with friends.

A Real Sense of Awe.
Karoake Room & Sports Lounge 

Tria’s residents are gifted with unparalleled amenities where 

one can savour the flair of a transformative experience. In 

addition, residents will relish the privacy of congregating 

with loved ones in the Karaoke room and enjoy playing 

sports with friends.

Beguiling Experiences. 

مالعــــب بـــادل تنـــس وسكـــــواش

صــالة كاريـــوكي وصـــالة رياضـــــية

مرافــــــــــــق متطــــــــــــورة
لممــــــارسة الريــــاضة.

متعـــــة للحــــواس الخـــــمس.

يـــا” مالعـــب رائعـــة للبـــادل تنـــس والســـكواش، حيـــث يمكـــن  تتوفـــر يف “تر
للســـكان ممارســـة جميـــع األنشـــطة والرياضـــات واحلفـــاظ عـــىل لياقتهـــم مـــع 

العائلـــة واألصدقـــاء.

يـــا” بوســـائل مثاليـــة للراحـــة والرتفيـــه يف أجـــواء مـــن  يتمتـــع ســـكان “تر
اخلصوصيـــة حيـــث يمكنهـــم ممارســـة هواياتهـــم مـــع مـــن يحبـــون يف غرفـــة 

يـــويك واالســـتمتاع باألنشـــطة الرياضيـــة يف أي وقـــت يشـــاؤون. الكار

كل ما تتمـــنوه من أنشــــطة.

أطلــــــقوا ملواهبــــــــكم العـنــــــــــان. 
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3. Lifestyle & Amenities

A Timeless Splendour. 
Roof top Infinity Pool & Social Areas   .

Never Failing to Amaze.  

The rooftop infinity pool gently caresses the horizon beneath 

the crystalline sky. This rooftop haven is an exquisite retreat on 

its own and is utterly phenomenal as it captivates the soul and 

soothes the mind. The copious seating spaces and social areas 

serve as the ideal spot to catch up with friends and loved ones.

 تضم املنطقة املخصصة ملرافق االســـتجمام عىل الســـطح حوض الســـباحة 
بـــدون حـــواف حيـــث تتـــألأل صفحـــة املاء تحت قبة الســـماء. وباإلضافة إىل 

الســـباحة، توفـــر املنطقـــة أيضـــاً فرصـــة للتأمل واهلـــدوء وصفاء األفكار ونقطة 
اللتقـــاء األصدقاء واجلريان. 

ستبهـــــــرك يف كـــــــل مــــــــــرة.

   مسبح دون حواف على السطح ومساحات األنشطة

مســــاحة للنشــــاط والترفـــــيه.
A Secluded Oasis of Tranquillity. 
Rooftop Secret Garden Lounge   .

The rooftop secret garden lounge is the ideal place to 

escape from the hustle and bustle of daily life. Instead, one 

can immerse themselves in the serenity of nature and relish 

the far-reaching views of the beguiling backdrop from this 

compellingly splendid rooftop destination.

Overwhelmingly Sublime.

تعتـــرب احلديقـــة يف منطقـــة الســـطح املـــكان املثـــايل للهـــروب مـــن صخـــب احليـــاة 
اليوميـــة واالنســـجام مـــع صفـــاء الطبيعـــة واالســـتمتاع باملناظـــر الســـاحرة الـــيت 

يطـــل عليهـــا املـــكان.

عنـــــــوان جديــــــــــد للرفـــــــــــاهية.

الحـــديقة في منطــــقة السطــــــح

واحـــــــــة من السكـــــــــــون.
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4. RESIDENCES
الوحـــــــــدات السكـــــــــنية
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4. Residences

Perfectly
Curated Homes.

منـــــازل في غــــاية 
األنــــــــــــــــــــاقة.

The meticulously designed interiors with bespoke details 

create a boundless sense of space. The open floorplans 

effectively harvest the future by weaving together 

sustainability principles via well-tech homes with serene 

surroundings and an active community. Moreover, 

eco-friendly and interactive homes create an optimal 

environment for the residents. 

Just for You.

يف “تريـــا” تمنـــح التصميمـــات الداخليـــة املنفـــذة بدقة مـــع التفاصيل الرائعة 
إحساســـاً ال حدود له باملســـاحة، وتنســـجم فكرة املخططات املفتوحة مع مبدأ 
االســـتدامة املشـــرتكة يف منـــازل مـــزودة بتقنيـــات ذكية وأجـــواء هادئة. كما توفر 

املنـــازل الصديقـــة للبيئـــة والتفاعليـــة مكاناً مثالياً للســـكان. 

 صممــــــــت ألجلكــــــــــــــــم. 
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4. Residences

From corner units to central condominiums, every apartment 

has been exclusively crafted with impeccable quality. As a 

result, every residence carries an air of timeless elegance, 

with abundant sunlight penetrating the floor-to-ceiling glass 

windows into the generous living spaces and oversized 

bedrooms. The artistically sculpted studios, 1- and 2-bedroom 

residences carry similar features with breathtakingly 

premium finishes. As a result, they exude a profound sense 

of grandeur. With large windows and efficient layouts, well-

being is redefined to a newer level. 

The 3-bedroom apartments, duplexes and townhouses 

carry harmonious and similar finishes. They provide a 

sophisticated living experience with oversized windows and 

flexible layouts- solely designed for a cultured audience. 

The penthouses are ultra-luxe homes that celebrate light, 

space and a sense of calm. The acoustic glazing on the 

expansive glass windows of the townhouses and penthouses 

profoundly contextualises the interiors.

تتمزي جميع الشقق يف “تريا” أياً كان موقعها بأعىل مستويات اجلودة واألناقة 
والتفاصيل الراقية واإلنارة الطبيعية بفضل أشعة الشمس اليت تمر عرب النوافذ 

الزجاجية املمتدة من األرض حىت السقف يف مساحات املعيشة الفسيحة 
وغرف النوم الكبرية لتضفي مزيدًا من املساحة واحليوية. تمتاز االستوديوهات 
والشقق املكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتني بتصاميمها العرصية وبنفس 

املستوى من التشطيبات الفاخرة واملساحات الكبرية والنوافذ الكبرية مما 
يضفي عىل املكان قمة الراحة والرفاهية واهلدوء.

  
وتتمزي الشقق املكونة من 3 غرف نوم والدوبلكس والتاون هاوس بتشطيبات 

متناسقة بأعىل مستويات الفخامة لتوفر أسلوب حياة أرىق مع نوافذ كبرية 
احلجم وتصاميم داخلية مرنة ترىق إىل مستوى تطلعاتكم. أما البنتهاوس فهي 

عبارة عن منازل فخمة للغاية تمتاز برحابتها وإنارتها الطبيعية وتصاميمها 
الداخلية الفاخرة ومزية العزل الصويت اليت تضمن اهلدوء والراحة. 
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Future-Perfect
Homes.

منـــــازل تواكــــــب 
المستــــــــــقبل. 

Well-Tech Homes.
منازل بتقنيات ذكية.

Smart Homes. Smart Choices.

By offering technologically-advanced contemporary 

residences with functional liveability in a bucolic yet thriving 

precinct, Tria has redefined luxury urban living. The homes 

are integrated with home automation for enhanced security, 

maximum convenience and greater flexibility. These features 

include keyless entry, blinds and curtain automation, smart 

lighting and air condition control systems and air filtration 

system, all monitored and controlled via electronic devices 

such as tablets or mobile phones. Moreover, the built-in 

branded appliances transform the residences in superiority, 

style and functionality. 

4. Residences  |  Well-Tech Homes

يـــا” للمقيمـــني فيـــه مســـاكن معـــارصة ومتطـــورة ومـــزودة بآخـــر  يقـــدم “تر
التقنيـــات يف منطقـــة مزدهـــرة وفاخـــرة تجمـــع بـــني أجـــواء الريـــف واملدينـــة. 

تـــم تزويـــد جميـــع املنـــازل بأحـــدث األنظمـــة لضمـــان األمـــان وتوفـــري أعىل 
مســـتويات الراحـــة واملرونـــة. وتشـــمل هـــذه املـــزيات إمكانيـــة دخـــول املنـــازل 

بـــدون مفتـــاح والســـتائر األوتوماتيكيـــة واإلضـــاءة الذكيـــة وأنظمـــة التحكـــم يف 

بيـــــــــوت ذكيــــــــة.. خيـــــــارات ذكـــــــــية.

تكييـــف اهلـــواء ونظـــام تنقيـــة اهلـــواء، والـــيت تخضـــع جميعهـــا للمراقبـــة والتحكـــم 
عـــرب األجهـــزة اإللكرتونيـــة مثـــل األجهـــزة اللوحيـــة أو اهلواتـــف املتحركـــة. أمـــا 

األجهـــزة املدمجـــة ذات اجلـــودة الفائقـــة فتعمـــل عـــىل إضفـــاء مزيـــد مـــن 
التفـــوق واألناقـــة واألداء العمـــيل إىل كل ركـــن يف املـــزنل. 
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The contemporary aesthetics of the well-tech homes, 

swathed in natural light, integrate technological devices 

into one cohesive solution. The intelligently designed and 

grandly proportioned residences allow maximum airflow and 

ventilation, thereby fostering and promoting well-being.

Moreover, they embrace eco-living solutions by anticipating 

tomorrow’s needs. They offer an intricate balance between 

wellness and technology and allow one to live in a cutting-

edge, fully connected home.

تجمـــع املنـــازل الذكيـــة بـــني التصاميـــم املعـــارصة وأحـــدث حلـــول التحكـــم 
الشـــاملة احلديثـــة والـــيت تتيـــح للمقيمـــني التحكـــم بتدفـــق اهلـــواء والتهويـــة 

اجليـــدة لالســـتمتاع بأجـــواء صحيـــة راقيـــة. كمـــا تمتـــاز هـــذه احللـــول الصديقـــة 

للبيئـــة بتطورهـــا ومواكبتهـــا للمســـتقبل واحتياجاتـــه املتغـــرية. ببســـاطة توفـــر 
يـــا” توازنـــاً مثاليـــاً بـــني الرفاهيـــة والتكنولوجيـــا  جميـــع املنـــازل يف مـــرشوع “تر

وتمنـــح كل مـــن يعيـــش فيهـــا فرصـــة العيـــش يف بيـــت ذيك متصـــل بالكامـــل. 
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5. FLOORPLANS
مخططـــــــات الطــــــــوابق
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5. Floorplans 

Studio 440 Sq.Ft. استوديو 440 قدم مربع

Internal Area:

Balcony Area:

Total Area:

333 Sq.Ft.

107 Sq.Ft.

440 Sq.Ft.

333 قــدم مربع
107 قــدم مربع
440 قــدم مربع

Type - A

املســـاحة الداخلية:
مساحة الرشفة:

املســـاحة الكلية:

A - نمــوذج

Available on 2nd to 21st floor
متوفــر مــن الطابــق الثــاين إىل احلــادي والعرشين

All the dimensions are in meter  |  Unit shown is typical, and actual Unit may vary in dimensions, areas, layout, material specification, 

orientation, and location  |  Unit Windows, Facade, Balcony door location, Fixtures, Kitchen Cabinets, Sanitary ware, and Wardrobes, 

including each of their location as shown in the plan is indicative and subject to revision by the Seller  |  All fixtures, fittings, goods, 

accessories, and furniture reflected/displayed in this plan(s) are strictly illustrative and representational (not actual) in nature and 

are only for the purpose of illustrating /reflecting one of the possible layouts which the Purchaser could arrange after the Unit is 

handed over and do not form part of the Unit. No Furniture, goods, accessories are included in the sale.

د ا ملــو ا ت  صفــا ا مو و لتخطيــط  ا و ت  حا ملســا ا و د  بعــا أل ا يف  لفعليــة  ا ة  حــد لو ا تختلــف  قــد  و  ، جيــة  ذ نمو ضحــة  ملو ا ة  حــد لو ا  | ملــرت  با د  بعــا أل ا  جميــع 
بــس ملال ا ئــن  ا خز و  ، لصحيــة  ا ت  ا و د أل ا و  ، ملطبــخ  ا ئــن  ا خز و  ، ت  لرتكيبــا ا و  ، فــة  لرش ا ب  بــا قــع  مو و  ، جهــة  ا لو ا و  ، ة  حــد لو ا فــذ  ا نو  | قــع  ملو ا و ه  تجــا ال ا  و
ت لرتكيبــا ا جميــع   | ئــع  لبا ا قبــل  مــن  جعــة  ا للمر يخضــع  و ي  د شــا ر إ هــو   ، خلطــة  ا يف  ضــح  مو هــو  كمــا  قعهــا  ا مو مــن  قــع  مو كل  لــك  ذ يف  بمــا   ، 
طبيعتهــا يف   ) فعليــة ليســت  و ( تمثيليــة  و قــة  بد ضيحيــة  تو  ) خلطــط ا ( خلطــة  ا ه  هــذ يف  ض  و ملعــر ا  / ملنعكــس  ا ث  ثــا أل ا و ت  مللحقــا ا و لســلع  ا و ت  لرتكيبــا ا  و
ا ًء جــز تشــكل  ال  و ة  حــد لو ا تســليم  بعــد  تيــب  لرت ا بهــا  م  لقيــا ا ي  للمشــرت يمكــن  لــيت  ا ملمكنــة  ا ت  ملخططــا ا حــد  أ عكــس   / ضيــح  تو ض  لغــر فقــط  يه   و

لبيــع ا يف  ت  ا ر ا كسســو إل ا و لســلع  ا و ث  ثــا أل ا تضمــني  يتــم  ال   . ة حــد لو ا .مــن 
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Studio 485 Sq.Ft. استوديو 485 قدم مربع

Internal Area:

Balcony Area:

Total Area:

353 Sq.Ft.

132 Sq.Ft.

485 Sq.Ft.

Type - B

املســـاحة الداخلية:
مساحة الرشفة:

املســـاحة الكلية:

B - نمــوذج

Available on 2nd to 21st floor
متوفــر مــن الطابــق الثــاين إىل احلــادي والعرشين

All the dimensions are in meter  |  Unit shown is typical, and actual Unit may vary in dimensions, areas, layout, material specification, 

orientation, and location  |  Unit Windows, Facade, Balcony door location, Fixtures, Kitchen Cabinets, Sanitary ware, and Wardrobes, 

including each of their location as shown in the plan is indicative and subject to revision by the Seller  |  All fixtures, fittings, goods, 

accessories, and furniture reflected/displayed in this plan(s) are strictly illustrative and representational (not actual) in nature and 

are only for the purpose of illustrating /reflecting one of the possible layouts which the Purchaser could arrange after the Unit is 

handed over and do not form part of the Unit. No Furniture, goods, accessories are included in the sale.

د ا ملــو ا ت  صفــا ا مو و لتخطيــط  ا و ت  حا ملســا ا و د  بعــا أل ا يف  لفعليــة  ا ة  حــد لو ا تختلــف  قــد  و  ، جيــة  ذ نمو ضحــة  ملو ا ة  حــد لو ا  | ملــرت  با د  بعــا أل ا  جميــع 
بــس ملال ا ئــن  ا خز و  ، لصحيــة  ا ت  ا و د أل ا و  ، ملطبــخ  ا ئــن  ا خز و  ، ت  لرتكيبــا ا و  ، فــة  لرش ا ب  بــا قــع  مو و  ، جهــة  ا لو ا و  ، ة  حــد لو ا فــذ  ا نو  | قــع  ملو ا و ه  تجــا ال ا  و
ت لرتكيبــا ا جميــع   | ئــع  لبا ا قبــل  مــن  جعــة  ا للمر يخضــع  و ي  د شــا ر إ هــو   ، خلطــة  ا يف  ضــح  مو هــو  كمــا  قعهــا  ا مو مــن  قــع  مو كل  لــك  ذ يف  بمــا   ، 
طبيعتهــا يف   ) فعليــة ليســت  و ( تمثيليــة  و قــة  بد ضيحيــة  تو  ) خلطــط ا ( خلطــة  ا ه  هــذ يف  ض  و ملعــر ا  / ملنعكــس  ا ث  ثــا أل ا و ت  مللحقــا ا و لســلع  ا و ت  لرتكيبــا ا  و
ا ًء جــز تشــكل  ال  و ة  حــد لو ا تســليم  بعــد  تيــب  لرت ا بهــا  م  لقيــا ا ي  للمشــرت يمكــن  لــيت  ا ملمكنــة  ا ت  ملخططــا ا حــد  أ عكــس   / ضيــح  تو ض  لغــر فقــط  يه   و

لبيــع ا يف  ت  ا ر ا كسســو إل ا و لســلع  ا و ث  ثــا أل ا تضمــني  يتــم  ال   . ة حــد لو ا .مــن 

353 قــدم مربع
132 قــدم مربع
485 قــدم مربع



5. Floorplans 

1 Bedroom 775 Sq.Ft. شقة بغرفة نوم واحدة 775 قدم مربع

Internal Area:

Balcony Area:

Total Area:

680 Sq.Ft.

95 Sq.Ft.

775 Sq.Ft.

Type - A

املســـاحة الداخلية:
مساحة الرشفة:

املســـاحة الكلية:

A - نمــوذج

Available on 2nd to 21st floor
متوفــر مــن الطابــق الثــاين إىل احلــادي والعرشين

All the dimensions are in meter  |  Unit shown is typical, and actual Unit may vary in dimensions, areas, layout, material specification, 

orientation, and location  |  Unit Windows, Facade, Balcony door location, Fixtures, Kitchen Cabinets, Sanitary ware, and Wardrobes, 

including each of their location as shown in the plan is indicative and subject to revision by the Seller  |  All fixtures, fittings, goods, 

accessories, and furniture reflected/displayed in this plan(s) are strictly illustrative and representational (not actual) in nature and 

are only for the purpose of illustrating /reflecting one of the possible layouts which the Purchaser could arrange after the Unit is 

handed over and do not form part of the Unit. No Furniture, goods, accessories are included in the sale.

د ا ملــو ا ت  صفــا ا مو و لتخطيــط  ا و ت  حا ملســا ا و د  بعــا أل ا يف  لفعليــة  ا ة  حــد لو ا تختلــف  قــد  و  ، جيــة  ذ نمو ضحــة  ملو ا ة  حــد لو ا  | ملــرت  با د  بعــا أل ا  جميــع 
بــس ملال ا ئــن  ا خز و  ، لصحيــة  ا ت  ا و د أل ا و  ، ملطبــخ  ا ئــن  ا خز و  ، ت  لرتكيبــا ا و  ، فــة  لرش ا ب  بــا قــع  مو و  ، جهــة  ا لو ا و  ، ة  حــد لو ا فــذ  ا نو  | قــع  ملو ا و ه  تجــا ال ا  و
ت لرتكيبــا ا جميــع   | ئــع  لبا ا قبــل  مــن  جعــة  ا للمر يخضــع  و ي  د شــا ر إ هــو   ، خلطــة  ا يف  ضــح  مو هــو  كمــا  قعهــا  ا مو مــن  قــع  مو كل  لــك  ذ يف  بمــا   ، 
طبيعتهــا يف   ) فعليــة ليســت  و ( تمثيليــة  و قــة  بد ضيحيــة  تو  ) خلطــط ا ( خلطــة  ا ه  هــذ يف  ض  و ملعــر ا  / ملنعكــس  ا ث  ثــا أل ا و ت  مللحقــا ا و لســلع  ا و ت  لرتكيبــا ا  و
ا ًء جــز تشــكل  ال  و ة  حــد لو ا تســليم  بعــد  تيــب  لرت ا بهــا  م  لقيــا ا ي  للمشــرت يمكــن  لــيت  ا ملمكنــة  ا ت  ملخططــا ا حــد  أ عكــس   / ضيــح  تو ض  لغــر فقــط  يه   و

لبيــع ا يف  ت  ا ر ا كسســو إل ا و لســلع  ا و ث  ثــا أل ا تضمــني  يتــم  ال   . ة حــد لو ا .مــن 

680 قــدم مربع
95 قــدم مربع
775 قــدم مربع
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1 Bedroom 805 Sq.Ft.

Internal Area:

Balcony Area:

Total Area:

711 Sq.Ft.

94 Sq.Ft.

805 Sq.Ft.

Type - B

املســـاحة الداخلية:
مساحة الرشفة:

املســـاحة الكلية:

B - نمــوذج

Available on 2nd to 21st floor
متوفــر مــن الطابــق الثــاين إىل احلــادي والعرشين

All the dimensions are in meter  |  Unit shown is typical, and actual Unit may vary in dimensions, areas, layout, material specification, 

orientation, and location  |  Unit Windows, Facade, Balcony door location, Fixtures, Kitchen Cabinets, Sanitary ware, and Wardrobes, 

including each of their location as shown in the plan is indicative and subject to revision by the Seller  |  All fixtures, fittings, goods, 

accessories, and furniture reflected/displayed in this plan(s) are strictly illustrative and representational (not actual) in nature and 

are only for the purpose of illustrating /reflecting one of the possible layouts which the Purchaser could arrange after the Unit is 

handed over and do not form part of the Unit. No Furniture, goods, accessories are included in the sale.

د ا ملــو ا ت  صفــا ا مو و لتخطيــط  ا و ت  حا ملســا ا و د  بعــا أل ا يف  لفعليــة  ا ة  حــد لو ا تختلــف  قــد  و  ، جيــة  ذ نمو ضحــة  ملو ا ة  حــد لو ا  | ملــرت  با د  بعــا أل ا  جميــع 
بــس ملال ا ئــن  ا خز و  ، لصحيــة  ا ت  ا و د أل ا و  ، ملطبــخ  ا ئــن  ا خز و  ، ت  لرتكيبــا ا و  ، فــة  لرش ا ب  بــا قــع  مو و  ، جهــة  ا لو ا و  ، ة  حــد لو ا فــذ  ا نو  | قــع  ملو ا و ه  تجــا ال ا  و
ت لرتكيبــا ا جميــع   | ئــع  لبا ا قبــل  مــن  جعــة  ا للمر يخضــع  و ي  د شــا ر إ هــو   ، خلطــة  ا يف  ضــح  مو هــو  كمــا  قعهــا  ا مو مــن  قــع  مو كل  لــك  ذ يف  بمــا   ، 
طبيعتهــا يف   ) فعليــة ليســت  و ( تمثيليــة  و قــة  بد ضيحيــة  تو  ) خلطــط ا ( خلطــة  ا ه  هــذ يف  ض  و ملعــر ا  / ملنعكــس  ا ث  ثــا أل ا و ت  مللحقــا ا و لســلع  ا و ت  لرتكيبــا ا  و
ا ًء جــز تشــكل  ال  و ة  حــد لو ا تســليم  بعــد  تيــب  لرت ا بهــا  م  لقيــا ا ي  للمشــرت يمكــن  لــيت  ا ملمكنــة  ا ت  ملخططــا ا حــد  أ عكــس   / ضيــح  تو ض  لغــر فقــط  يه   و

لبيــع ا يف  ت  ا ر ا كسســو إل ا و لســلع  ا و ث  ثــا أل ا تضمــني  يتــم  ال   . ة حــد لو ا .مــن 

شقة بغرفة نوم واحدة 805 قدم مربع

711 قــدم مربع
94 قــدم مربع
805 قــدم مربع



5. Floorplans 

2 Bedroom 1,255 Sq.Ft. شقة بغرفتي نوم 1,255 قدم مربع

Internal Area:

Balcony Area:

Total Area:

1184 Sq.Ft.

71 Sq.Ft.

1255 Sq.Ft.

Type - A

املســـاحة الداخلية:
مساحة الرشفة:

املســـاحة الكلية:

A - نمــوذج

Available on 2nd to 21st floor
متوفــر مــن الطابــق الثــاين إىل احلــادي والعرشين

All the dimensions are in meter  |  Unit shown is typical, and actual Unit may vary in dimensions, areas, layout, material specification, 

orientation, and location  |  Unit Windows, Facade, Balcony door location, Fixtures, Kitchen Cabinets, Sanitary ware, and Wardrobes, 

including each of their location as shown in the plan is indicative and subject to revision by the Seller  |  All fixtures, fittings, goods, 

accessories, and furniture reflected/displayed in this plan(s) are strictly illustrative and representational (not actual) in nature and 

are only for the purpose of illustrating /reflecting one of the possible layouts which the Purchaser could arrange after the Unit is 

handed over and do not form part of the Unit. No Furniture, goods, accessories are included in the sale.

د ا ملــو ا ت  صفــا ا مو و لتخطيــط  ا و ت  حا ملســا ا و د  بعــا أل ا يف  لفعليــة  ا ة  حــد لو ا تختلــف  قــد  و  ، جيــة  ذ نمو ضحــة  ملو ا ة  حــد لو ا  | ملــرت  با د  بعــا أل ا  جميــع 
بــس ملال ا ئــن  ا خز و  ، لصحيــة  ا ت  ا و د أل ا و  ، ملطبــخ  ا ئــن  ا خز و  ، ت  لرتكيبــا ا و  ، فــة  لرش ا ب  بــا قــع  مو و  ، جهــة  ا لو ا و  ، ة  حــد لو ا فــذ  ا نو  | قــع  ملو ا و ه  تجــا ال ا  و
ت لرتكيبــا ا جميــع   | ئــع  لبا ا قبــل  مــن  جعــة  ا للمر يخضــع  و ي  د شــا ر إ هــو   ، خلطــة  ا يف  ضــح  مو هــو  كمــا  قعهــا  ا مو مــن  قــع  مو كل  لــك  ذ يف  بمــا   ، 
طبيعتهــا يف   ) فعليــة ليســت  و ( تمثيليــة  و قــة  بد ضيحيــة  تو  ) خلطــط ا ( خلطــة  ا ه  هــذ يف  ض  و ملعــر ا  / ملنعكــس  ا ث  ثــا أل ا و ت  مللحقــا ا و لســلع  ا و ت  لرتكيبــا ا  و
ا ًء جــز تشــكل  ال  و ة  حــد لو ا تســليم  بعــد  تيــب  لرت ا بهــا  م  لقيــا ا ي  للمشــرت يمكــن  لــيت  ا ملمكنــة  ا ت  ملخططــا ا حــد  أ عكــس   / ضيــح  تو ض  لغــر فقــط  يه   و

لبيــع ا يف  ت  ا ر ا كسســو إل ا و لســلع  ا و ث  ثــا أل ا تضمــني  يتــم  ال   . ة حــد لو ا .مــن 

1184 قــدم مربع
71 قــدم مربع

1255 قــدم مربع

7574

.Bedroom 1,245 Sq.Ft 2شقة بغرفتي نوم 1,245 قدم مربع

Internal Area:

Balcony Area:

Total Area:

1138 Sq.Ft.

107 Sq.Ft.

1245 Sq.Ft.

Type - B

املســـاحة الداخلية:
مساحة الرشفة:

املســـاحة الكلية:

B - نمــوذج

Available on 2nd to 21st floor
متوفــر مــن الطابــق الثــاين إىل احلــادي والعرشين

All the dimensions are in meter  |  Unit shown is typical, and actual Unit may vary in dimensions, areas, layout, material specification, 

orientation, and location  |  Unit Windows, Facade, Balcony door location, Fixtures, Kitchen Cabinets, Sanitary ware, and Wardrobes, 

including each of their location as shown in the plan is indicative and subject to revision by the Seller  |  All fixtures, fittings, goods, 

accessories, and furniture reflected/displayed in this plan(s) are strictly illustrative and representational (not actual) in nature and 

are only for the purpose of illustrating /reflecting one of the possible layouts which the Purchaser could arrange after the Unit is 

handed over and do not form part of the Unit. No Furniture, goods, accessories are included in the sale.

د ا ملــو ا ت  صفــا ا مو و لتخطيــط  ا و ت  حا ملســا ا و د  بعــا أل ا يف  لفعليــة  ا ة  حــد لو ا تختلــف  قــد  و  ، جيــة  ذ نمو ضحــة  ملو ا ة  حــد لو ا  | ملــرت  با د  بعــا أل ا  جميــع 
بــس ملال ا ئــن  ا خز و  ، لصحيــة  ا ت  ا و د أل ا و  ، ملطبــخ  ا ئــن  ا خز و  ، ت  لرتكيبــا ا و  ، فــة  لرش ا ب  بــا قــع  مو و  ، جهــة  ا لو ا و  ، ة  حــد لو ا فــذ  ا نو  | قــع  ملو ا و ه  تجــا ال ا  و
ت لرتكيبــا ا جميــع   | ئــع  لبا ا قبــل  مــن  جعــة  ا للمر يخضــع  و ي  د شــا ر إ هــو   ، خلطــة  ا يف  ضــح  مو هــو  كمــا  قعهــا  ا مو مــن  قــع  مو كل  لــك  ذ يف  بمــا   ، 
طبيعتهــا يف   ) فعليــة ليســت  و ( تمثيليــة  و قــة  بد ضيحيــة  تو  ) خلطــط ا ( خلطــة  ا ه  هــذ يف  ض  و ملعــر ا  / ملنعكــس  ا ث  ثــا أل ا و ت  مللحقــا ا و لســلع  ا و ت  لرتكيبــا ا  و
ا ًء جــز تشــكل  ال  و ة  حــد لو ا تســليم  بعــد  تيــب  لرت ا بهــا  م  لقيــا ا ي  للمشــرت يمكــن  لــيت  ا ملمكنــة  ا ت  ملخططــا ا حــد  أ عكــس   / ضيــح  تو ض  لغــر فقــط  يه   و

لبيــع ا يف  ت  ا ر ا كسســو إل ا و لســلع  ا و ث  ثــا أل ا تضمــني  يتــم  ال   . ة حــد لو ا .مــن 

1138 قــدم مربع
107 قــدم مربع

1245 قــدم مربع



5. Floorplans 

76

3 Bedroom 1,770 Sq.Ft. شقة بثالث غرف نوم 1,770 قدم مربع

Internal Area:

Balcony Area:

Total Area:

1641 Sq.Ft.

129 Sq.Ft.

1770 Sq.Ft.

Type - A

املســـاحة الداخلية:
مساحة الرشفة:

املســـاحة الكلية:

A - نمــوذج

Available on 22nd to 28st floor
متوفــر يف الطوابــق مــن 22 إىل 28

All the dimensions are in meter  |  Unit shown is typical, and actual Unit may vary in dimensions, areas, layout, material specification, 

orientation, and location  |  Unit Windows, Facade, Balcony door location, Fixtures, Kitchen Cabinets, Sanitary ware, and Wardrobes, 

including each of their location as shown in the plan is indicative and subject to revision by the Seller  |  All fixtures, fittings, goods, 

accessories, and furniture reflected/displayed in this plan(s) are strictly illustrative and representational (not actual) in nature and 

are only for the purpose of illustrating /reflecting one of the possible layouts which the Purchaser could arrange after the Unit is 

handed over and do not form part of the Unit. No Furniture, goods, accessories are included in the sale.

د ا ملــو ا ت  صفــا ا مو و لتخطيــط  ا و ت  حا ملســا ا و د  بعــا أل ا يف  لفعليــة  ا ة  حــد لو ا تختلــف  قــد  و  ، جيــة  ذ نمو ضحــة  ملو ا ة  حــد لو ا  | ملــرت  با د  بعــا أل ا  جميــع 
بــس ملال ا ئــن  ا خز و  ، لصحيــة  ا ت  ا و د أل ا و  ، ملطبــخ  ا ئــن  ا خز و  ، ت  لرتكيبــا ا و  ، فــة  لرش ا ب  بــا قــع  مو و  ، جهــة  ا لو ا و  ، ة  حــد لو ا فــذ  ا نو  | قــع  ملو ا و ه  تجــا ال ا  و
ت لرتكيبــا ا جميــع   | ئــع  لبا ا قبــل  مــن  جعــة  ا للمر يخضــع  و ي  د شــا ر إ هــو   ، خلطــة  ا يف  ضــح  مو هــو  كمــا  قعهــا  ا مو مــن  قــع  مو كل  لــك  ذ يف  بمــا   ، 
طبيعتهــا يف   ) فعليــة ليســت  و ( تمثيليــة  و قــة  بد ضيحيــة  تو  ) خلطــط ا ( خلطــة  ا ه  هــذ يف  ض  و ملعــر ا  / ملنعكــس  ا ث  ثــا أل ا و ت  مللحقــا ا و لســلع  ا و ت  لرتكيبــا ا  و
ا ًء جــز تشــكل  ال  و ة  حــد لو ا تســليم  بعــد  تيــب  لرت ا بهــا  م  لقيــا ا ي  للمشــرت يمكــن  لــيت  ا ملمكنــة  ا ت  ملخططــا ا حــد  أ عكــس   / ضيــح  تو ض  لغــر فقــط  يه   و

لبيــع ا يف  ت  ا ر ا كسســو إل ا و لســلع  ا و ث  ثــا أل ا تضمــني  يتــم  ال   . ة حــد لو ا .مــن 

1641 قــدم مربع
129 قــدم مربع

1770 قــدم مربع



5. Floorplans 

3 Bedroom Duplex 2,200 Sq.Ft.

Internal Area:

Balcony Area:

Total Area:

2067 Sq.Ft.

133 Sq.Ft.

2200 Sq.Ft.

Type - A

LOWER LEVEL
(22nd floor)

All the dimensions are in meter  |  Unit shown is typical, and actual Unit may vary in dimensions, areas, layout, material specification, orientation, and location  |  Unit Windows, Facade, Balcony door location, Fixtures, Kitchen Cabinets, Sanitary ware, and Wardrobes, 

including each of their location as shown in the plan is indicative and subject to revision by the Seller  |  All fixtures, fittings, goods, accessories, and furniture reflected/displayed in this plan(s) are strictly illustrative and representational (not actual) in nature and are 

only for the purpose of illustrating /reflecting one of the possible layouts which the Purchaser could arrange after the Unit is handed over and do not form part of the Unit. No Furniture, goods, accessories are included in the sale.

Available on 22nd to 28st floor
متوفــر يف الطوابــق مــن 22 إىل 28

7978

شقق ثالث غرف دوبلكس 2,200 قدم مربع

UPPER LEVEL
(23rd floor)

املســـاحة الداخلية:
مساحة الرشفة:

املســـاحة الكلية:

A - نمــوذج

يف بمــا   ، بــس  ملال ا ئــن  ا خز و  ، لصحيــة  ا ت  ا و د أل ا و  ، ملطبــخ  ا ئــن  ا خز و  ، ت  لرتكيبــا ا و  ، فــة  لرش ا ب  بــا قــع  مو و  ، جهــة  ا لو ا و  ، ة  حــد لو ا فــذ  ا نو  | قــع  ملو ا و ه  تجــا ال ا و د  ا ملــو ا ت  صفــا ا مو و لتخطيــط  ا و ت  حا ملســا ا و د  بعــا أل ا يف  لفعليــة  ا ة  حــد لو ا تختلــف  قــد  و  ، جيــة  ذ نمو ضحــة  ملو ا ة  حــد لو ا  | ملــرت  با د  بعــا أل ا  جميــع 
ض لغــر فقــط  يه  و طبيعتهــا  يف   ) فعليــة ليســت  و ( تمثيليــة  و قــة  بد ضيحيــة  تو  ) خلطــط ا ( خلطــة  ا ه  هــذ يف  ض  و ملعــر ا  / ملنعكــس  ا ث  ثــا أل ا و ت  مللحقــا ا و لســلع  ا و ت  لرتكيبــا ا و ت  لرتكيبــا ا جميــع   | ئــع  لبا ا قبــل  مــن  جعــة  ا للمر يخضــع  و ي  د شــا ر إ هــو   ، خلطــة  ا يف  ضــح  مو هــو  كمــا  قعهــا  ا مو مــن  قــع  مو كل  لــك   ذ

لبيــع ا يف  ت  ا ر ا كسســو إل ا و لســلع  ا و ث  ثــا أل ا تضمــني  يتــم  ال   . ة حــد لو ا مــن  ا  ًء جــز تشــكل  ال  و ة  حــد لو ا تســليم  بعــد  تيــب  لرت ا بهــا  م  لقيــا ا ي  للمشــرت يمكــن  لــيت  ا ملمكنــة  ا ت  ملخططــا ا حــد  أ عكــس   / ضيــح  .تو

2067 قــدم مربع
133 قــدم مربع

2200 قــدم مربع



5. Floorplans 

3 BR Townhouse 2,325 Sq.Ft.

Internal Area:

Balcony Area:

Total Area:

2104 Sq.Ft.

221 Sq.Ft.

2325 Sq.Ft.

Type - A

ENTRANCE LEVEL
(3rd podium)

All the dimensions are in meter  |  Unit shown is typical, and actual Unit may vary in dimensions, areas, layout, material specification, orientation, and location  |  Unit Windows, Facade, Balcony door location, Fixtures, Kitchen Cabinets, Sanitary ware, and Wardrobes, 

including each of their location as shown in the plan is indicative and subject to revision by the Seller  |  All fixtures, fittings, goods, accessories, and furniture reflected/displayed in this plan(s) are strictly illustrative and representational (not actual) in nature and are 

only for the purpose of illustrating /reflecting one of the possible layouts which the Purchaser could arrange after the Unit is handed over and do not form part of the Unit. No Furniture, goods, accessories are included in the sale.

Available on 2nd, 3rd podium & 1st floor
متــاح يف املنصــة الثانيــة والثالثــة والطابــق األول

8180

وحدات تاون هاوس ثالث غرف 2,325 قدم مربع

LOWER LEVEL
(2nd podium)

املســـاحة الداخلية:
مساحة الرشفة:

املســـاحة الكلية:

A - نمــوذج

يف بمــا   ، بــس  ملال ا ئــن  ا خز و  ، لصحيــة  ا ت  ا و د أل ا و  ، ملطبــخ  ا ئــن  ا خز و  ، ت  لرتكيبــا ا و  ، فــة  لرش ا ب  بــا قــع  مو و  ، جهــة  ا لو ا و  ، ة  حــد لو ا فــذ  ا نو  | قــع  ملو ا و ه  تجــا ال ا و د  ا ملــو ا ت  صفــا ا مو و لتخطيــط  ا و ت  حا ملســا ا و د  بعــا أل ا يف  لفعليــة  ا ة  حــد لو ا تختلــف  قــد  و  ، جيــة  ذ نمو ضحــة  ملو ا ة  حــد لو ا  | ملــرت  با د  بعــا أل ا  جميــع 
ض لغــر فقــط  يه  و طبيعتهــا  يف   ) فعليــة ليســت  و ( تمثيليــة  و قــة  بد ضيحيــة  تو  ) خلطــط ا ( خلطــة  ا ه  هــذ يف  ض  و ملعــر ا  / ملنعكــس  ا ث  ثــا أل ا و ت  مللحقــا ا و لســلع  ا و ت  لرتكيبــا ا و ت  لرتكيبــا ا جميــع   | ئــع  لبا ا قبــل  مــن  جعــة  ا للمر يخضــع  و ي  د شــا ر إ هــو   ، خلطــة  ا يف  ضــح  مو هــو  كمــا  قعهــا  ا مو مــن  قــع  مو كل  لــك   ذ

لبيــع ا يف  ت  ا ر ا كسســو إل ا و لســلع  ا و ث  ثــا أل ا تضمــني  يتــم  ال   . ة حــد لو ا مــن  ا  ًء جــز تشــكل  ال  و ة  حــد لو ا تســليم  بعــد  تيــب  لرت ا بهــا  م  لقيــا ا ي  للمشــرت يمكــن  لــيت  ا ملمكنــة  ا ت  ملخططــا ا حــد  أ عكــس   / ضيــح  .تو

2104 قــدم مربع
221 قــدم مربع

2325 قــدم مربع



5. Floorplans 
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وحدات تاون هاوس ثالث غرف 2,325 قدم مربع

All the dimensions are in meter  |  Unit shown is typical, and actual Unit may vary in dimensions, areas, layout, material specification, 

orientation, and location  |  Unit Windows, Facade, Balcony door location, Fixtures, Kitchen Cabinets, Sanitary ware, and Wardrobes, 

including each of their location as shown in the plan is indicative and subject to revision by the Seller  |  All fixtures, fittings, goods, 

accessories, and furniture reflected/displayed in this plan(s) are strictly illustrative and representational (not actual) in nature and 

are only for the purpose of illustrating /reflecting one of the possible layouts which the Purchaser could arrange after the Unit is 

handed over and do not form part of the Unit. No Furniture, goods, accessories are included in the sale.

د ا ملــو ا ت  صفــا ا مو و لتخطيــط  ا و ت  حا ملســا ا و د  بعــا أل ا يف  لفعليــة  ا ة  حــد لو ا تختلــف  قــد  و  ، جيــة  ذ نمو ضحــة  ملو ا ة  حــد لو ا  | ملــرت  با د  بعــا أل ا  جميــع 
بــس ملال ا ئــن  ا خز و  ، لصحيــة  ا ت  ا و د أل ا و  ، ملطبــخ  ا ئــن  ا خز و  ، ت  لرتكيبــا ا و  ، فــة  لرش ا ب  بــا قــع  مو و  ، جهــة  ا لو ا و  ، ة  حــد لو ا فــذ  ا نو  | قــع  ملو ا و ه  تجــا ال ا  و
ت لرتكيبــا ا جميــع   | ئــع  لبا ا قبــل  مــن  جعــة  ا للمر يخضــع  و ي  د شــا ر إ هــو   ، خلطــة  ا يف  ضــح  مو هــو  كمــا  قعهــا  ا مو مــن  قــع  مو كل  لــك  ذ يف  بمــا   ، 
طبيعتهــا يف   ) فعليــة ليســت  و ( تمثيليــة  و قــة  بد ضيحيــة  تو  ) خلطــط ا ( خلطــة  ا ه  هــذ يف  ض  و ملعــر ا  / ملنعكــس  ا ث  ثــا أل ا و ت  مللحقــا ا و لســلع  ا و ت  لرتكيبــا ا  و
ا ًء جــز تشــكل  ال  و ة  حــد لو ا تســليم  بعــد  تيــب  لرت ا بهــا  م  لقيــا ا ي  للمشــرت يمكــن  لــيت  ا ملمكنــة  ا ت  ملخططــا ا حــد  أ عكــس   / ضيــح  تو ض  لغــر فقــط  يه   و

لبيــع ا يف  ت  ا ر ا كسســو إل ا و لســلع  ا و ث  ثــا أل ا تضمــني  يتــم  ال   . ة حــد لو ا .مــن 

Available on 2nd, 3rd podium & 1st floor
متــاح يف املنصــة الثانيــة والثالثــة والطابــق األول

Internal Area:

Balcony Area:

Total Area:

2104 Sq.Ft.

221 Sq.Ft.

2325 Sq.Ft.

Type - A

املســـاحة الداخلية:
مساحة الرشفة:

املســـاحة الكلية:

A - نمــوذج

2104 قــدم مربع
221 قــدم مربع

2325 قــدم مربع

3 BR Townhouse 2,325 Sq.Ft.

ROOF LEVEL
(1st floor) 

83

وحدات تاون هاوس ثالث غرف 2,600 قدم مربع

All the dimensions are in meter  |  Unit shown is typical, and actual Unit may vary in dimensions, areas, layout, material specification, 

orientation, and location  |  Unit Windows, Facade, Balcony door location, Fixtures, Kitchen Cabinets, Sanitary ware, and Wardrobes, 

including each of their location as shown in the plan is indicative and subject to revision by the Seller  |  All fixtures, fittings, goods, 

accessories, and furniture reflected/displayed in this plan(s) are strictly illustrative and representational (not actual) in nature and 

are only for the purpose of illustrating /reflecting one of the possible layouts which the Purchaser could arrange after the Unit is 

handed over and do not form part of the Unit. No Furniture, goods, accessories are included in the sale.

د ا ملــو ا ت  صفــا ا مو و لتخطيــط  ا و ت  حا ملســا ا و د  بعــا أل ا يف  لفعليــة  ا ة  حــد لو ا تختلــف  قــد  و  ، جيــة  ذ نمو ضحــة  ملو ا ة  حــد لو ا  | ملــرت  با د  بعــا أل ا  جميــع 
بــس ملال ا ئــن  ا خز و  ، لصحيــة  ا ت  ا و د أل ا و  ، ملطبــخ  ا ئــن  ا خز و  ، ت  لرتكيبــا ا و  ، فــة  لرش ا ب  بــا قــع  مو و  ، جهــة  ا لو ا و  ، ة  حــد لو ا فــذ  ا نو  | قــع  ملو ا و ه  تجــا ال ا  و
ت لرتكيبــا ا جميــع   | ئــع  لبا ا قبــل  مــن  جعــة  ا للمر يخضــع  و ي  د شــا ر إ هــو   ، خلطــة  ا يف  ضــح  مو هــو  كمــا  قعهــا  ا مو مــن  قــع  مو كل  لــك  ذ يف  بمــا   ، 
طبيعتهــا يف   ) فعليــة ليســت  و ( تمثيليــة  و قــة  بد ضيحيــة  تو  ) خلطــط ا ( خلطــة  ا ه  هــذ يف  ض  و ملعــر ا  / ملنعكــس  ا ث  ثــا أل ا و ت  مللحقــا ا و لســلع  ا و ت  لرتكيبــا ا  و
ا ًء جــز تشــكل  ال  و ة  حــد لو ا تســليم  بعــد  تيــب  لرت ا بهــا  م  لقيــا ا ي  للمشــرت يمكــن  لــيت  ا ملمكنــة  ا ت  ملخططــا ا حــد  أ عكــس   / ضيــح  تو ض  لغــر فقــط  يه   و

لبيــع ا يف  ت  ا ر ا كسســو إل ا و لســلع  ا و ث  ثــا أل ا تضمــني  يتــم  ال   . ة حــد لو ا .مــن 

Available on 2nd, 3rd podium & 1st floor
متــاح يف املنصــة الثانيــة والثالثــة والطابــق األول

Internal Area:

Balcony Area:

Total Area:

2231 Sq.Ft.

369 Sq.Ft.

2600 Sq.Ft.

Type - B

املســـاحة الداخلية:
مساحة الرشفة:

املســـاحة الكلية:

B - نمــوذج

2231 قــدم مربع
369 قــدم مربع

2600 قــدم مربع

3 BR Townhouse 2,600 Sq.Ft.

ENTRANCE LEVEL
(3rd podium)



5. Floorplans 

3 BR Townhouse 2,600 Sq.Ft.

Internal Area:

Balcony Area:

Total Area:

2231 Sq.Ft.

369 Sq.Ft.

2600 Sq.Ft.

Type - B

All the dimensions are in meter  |  Unit shown is typical, and actual Unit may vary in dimensions, areas, layout, material specification, orientation, and location  |  Unit Windows, Facade, Balcony door location, Fixtures, Kitchen Cabinets, Sanitary ware, and Wardrobes, 

including each of their location as shown in the plan is indicative and subject to revision by the Seller  |  All fixtures, fittings, goods, accessories, and furniture reflected/displayed in this plan(s) are strictly illustrative and representational (not actual) in nature and are 

only for the purpose of illustrating /reflecting one of the possible layouts which the Purchaser could arrange after the Unit is handed over and do not form part of the Unit. No Furniture, goods, accessories are included in the sale.

Available on 2nd, 3rd podium & 1st floor
متــاح يف املنصــة الثانيــة والثالثــة والطابــق األول

LOWER LEVEL
(2nd podium)

8584

وحدات تاون هاوس ثالث غرف 2,600 قدم مربع

املســـاحة الداخلية:
مساحة الرشفة:

املســـاحة الكلية:

B - نمــوذج

يف بمــا   ، بــس  ملال ا ئــن  ا خز و  ، لصحيــة  ا ت  ا و د أل ا و  ، ملطبــخ  ا ئــن  ا خز و  ، ت  لرتكيبــا ا و  ، فــة  لرش ا ب  بــا قــع  مو و  ، جهــة  ا لو ا و  ، ة  حــد لو ا فــذ  ا نو  | قــع  ملو ا و ه  تجــا ال ا و د  ا ملــو ا ت  صفــا ا مو و لتخطيــط  ا و ت  حا ملســا ا و د  بعــا أل ا يف  لفعليــة  ا ة  حــد لو ا تختلــف  قــد  و  ، جيــة  ذ نمو ضحــة  ملو ا ة  حــد لو ا  | ملــرت  با د  بعــا أل ا  جميــع 
ض لغــر فقــط  يه  و طبيعتهــا  يف   ) فعليــة ليســت  و ( تمثيليــة  و قــة  بد ضيحيــة  تو  ) خلطــط ا ( خلطــة  ا ه  هــذ يف  ض  و ملعــر ا  / ملنعكــس  ا ث  ثــا أل ا و ت  مللحقــا ا و لســلع  ا و ت  لرتكيبــا ا و ت  لرتكيبــا ا جميــع   | ئــع  لبا ا قبــل  مــن  جعــة  ا للمر يخضــع  و ي  د شــا ر إ هــو   ، خلطــة  ا يف  ضــح  مو هــو  كمــا  قعهــا  ا مو مــن  قــع  مو كل  لــك   ذ

لبيــع ا يف  ت  ا ر ا كسســو إل ا و لســلع  ا و ث  ثــا أل ا تضمــني  يتــم  ال   . ة حــد لو ا مــن  ا  ًء جــز تشــكل  ال  و ة  حــد لو ا تســليم  بعــد  تيــب  لرت ا بهــا  م  لقيــا ا ي  للمشــرت يمكــن  لــيت  ا ملمكنــة  ا ت  ملخططــا ا حــد  أ عكــس   / ضيــح  .تو

2231 قــدم مربع
369 قــدم مربع

2600 قــدم مربع

ROOF LEVEL
(1st floor)



5. Floorplans 

Penthouse 2,885 Sq.Ft. شقق بنتهاوس 2,885 قدم مربع

Internal Area:

Balcony Area:

Total Area:

2556 Sq.Ft.

329 Sq.Ft.

2885 Sq.Ft.

Type - A

املســـاحة الداخلية:
مساحة الرشفة:

املســـاحة الكلية:

A - نمــوذج

Available on 28th floor
متــاح يف الطابــق 28

All the dimensions are in meter  |  Unit shown is typical, and actual Unit may vary in dimensions, areas, layout, material specification, 

orientation, and location  |  Unit Windows, Facade, Balcony door location, Fixtures, Kitchen Cabinets, Sanitary ware, and Wardrobes, 

including each of their location as shown in the plan is indicative and subject to revision by the Seller  |  All fixtures, fittings, goods, 

accessories, and furniture reflected/displayed in this plan(s) are strictly illustrative and representational (not actual) in nature and 

are only for the purpose of illustrating /reflecting one of the possible layouts which the Purchaser could arrange after the Unit is 

handed over and do not form part of the Unit. No Furniture, goods, accessories are included in the sale.

د ا ملــو ا ت  صفــا ا مو و لتخطيــط  ا و ت  حا ملســا ا و د  بعــا أل ا يف  لفعليــة  ا ة  حــد لو ا تختلــف  قــد  و  ، جيــة  ذ نمو ضحــة  ملو ا ة  حــد لو ا  | ملــرت  با د  بعــا أل ا  جميــع 
بــس ملال ا ئــن  ا خز و  ، لصحيــة  ا ت  ا و د أل ا و  ، ملطبــخ  ا ئــن  ا خز و  ، ت  لرتكيبــا ا و  ، فــة  لرش ا ب  بــا قــع  مو و  ، جهــة  ا لو ا و  ، ة  حــد لو ا فــذ  ا نو  | قــع  ملو ا و ه  تجــا ال ا  و
ت لرتكيبــا ا جميــع   | ئــع  لبا ا قبــل  مــن  جعــة  ا للمر يخضــع  و ي  د شــا ر إ هــو   ، خلطــة  ا يف  ضــح  مو هــو  كمــا  قعهــا  ا مو مــن  قــع  مو كل  لــك  ذ يف  بمــا   ، 
طبيعتهــا يف   ) فعليــة ليســت  و ( تمثيليــة  و قــة  بد ضيحيــة  تو  ) خلطــط ا ( خلطــة  ا ه  هــذ يف  ض  و ملعــر ا  / ملنعكــس  ا ث  ثــا أل ا و ت  مللحقــا ا و لســلع  ا و ت  لرتكيبــا ا  و
ا ًء جــز تشــكل  ال  و ة  حــد لو ا تســليم  بعــد  تيــب  لرت ا بهــا  م  لقيــا ا ي  للمشــرت يمكــن  لــيت  ا ملمكنــة  ا ت  ملخططــا ا حــد  أ عكــس   / ضيــح  تو ض  لغــر فقــط  يه   و

لبيــع ا يف  ت  ا ر ا كسســو إل ا و لســلع  ا و ث  ثــا أل ا تضمــني  يتــم  ال   . ة حــد لو ا .مــن 

2556 قــدم مربع
329 قــدم مربع

2885 قــدم مربع

8786

Internal Area:

Balcony Area:

Total Area:

2440 Sq.Ft.

775 Sq.Ft.

3215 Sq.Ft.

Type - B

املســـاحة الداخلية:
مساحة الرشفة:

املســـاحة الكلية:

B - نمــوذج

All the dimensions are in meter  |  Unit shown is typical, and actual Unit may vary in dimensions, areas, layout, material specification, 

orientation, and location  |  Unit Windows, Facade, Balcony door location, Fixtures, Kitchen Cabinets, Sanitary ware, and Wardrobes, 

including each of their location as shown in the plan is indicative and subject to revision by the Seller  |  All fixtures, fittings, goods, 

accessories, and furniture reflected/displayed in this plan(s) are strictly illustrative and representational (not actual) in nature and 

are only for the purpose of illustrating /reflecting one of the possible layouts which the Purchaser could arrange after the Unit is 

handed over and do not form part of the Unit. No Furniture, goods, accessories are included in the sale.

د ا ملــو ا ت  صفــا ا مو و لتخطيــط  ا و ت  حا ملســا ا و د  بعــا أل ا يف  لفعليــة  ا ة  حــد لو ا تختلــف  قــد  و  ، جيــة  ذ نمو ضحــة  ملو ا ة  حــد لو ا  | ملــرت  با د  بعــا أل ا  جميــع 
بــس ملال ا ئــن  ا خز و  ، لصحيــة  ا ت  ا و د أل ا و  ، ملطبــخ  ا ئــن  ا خز و  ، ت  لرتكيبــا ا و  ، فــة  لرش ا ب  بــا قــع  مو و  ، جهــة  ا لو ا و  ، ة  حــد لو ا فــذ  ا نو  | قــع  ملو ا و ه  تجــا ال ا  و
ت لرتكيبــا ا جميــع   | ئــع  لبا ا قبــل  مــن  جعــة  ا للمر يخضــع  و ي  د شــا ر إ هــو   ، خلطــة  ا يف  ضــح  مو هــو  كمــا  قعهــا  ا مو مــن  قــع  مو كل  لــك  ذ يف  بمــا   ، 
طبيعتهــا يف   ) فعليــة ليســت  و ( تمثيليــة  و قــة  بد ضيحيــة  تو  ) خلطــط ا ( خلطــة  ا ه  هــذ يف  ض  و ملعــر ا  / ملنعكــس  ا ث  ثــا أل ا و ت  مللحقــا ا و لســلع  ا و ت  لرتكيبــا ا  و
ا ًء جــز تشــكل  ال  و ة  حــد لو ا تســليم  بعــد  تيــب  لرت ا بهــا  م  لقيــا ا ي  للمشــرت يمكــن  لــيت  ا ملمكنــة  ا ت  ملخططــا ا حــد  أ عكــس   / ضيــح  تو ض  لغــر فقــط  يه   و

لبيــع ا يف  ت  ا ر ا كسســو إل ا و لســلع  ا و ث  ثــا أل ا تضمــني  يتــم  ال   . ة حــد لو ا .مــن 

2440 قــدم مربع
775 قــدم مربع

3215 قــدم مربع

Penthouse 3,215 Sq.Ft. شقق بنتهاوس 3,215 قدم مربع

Available on 28th floor
متــاح يف الطابــق 28



6. LOCATION
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقع

8988



A Contemporary 
Legend.

Idyllically positioned in the desirable residential precinct 

of Silicon Oasis, close to Dubai Digital Park, Tria marries 

unparalleled city living with scenic greenery and 

technologically advanced surroundings. Aligned to Dubai 

2040 Vision, Dubai Silicon Oasis is one of the most coveted 

addresses built on the foundations of sustainability. This 

forward-thinking and distinguished address does not only 

enjoy a unique location but is enviably connected to the 

city. Tria’s strategic location at the entrance of Dubai Silicon 

Oasis serves as a gateway to this privileged address with 

convenient connectivity.

A Classic Location.

6. Location

Location   .

أسطـــــورة معاصـــــرة.

الموقــــــــع

أهـــم مـــا يمـــزي مـــرشوع “تريـــا” هو موقعه املثايل وســـط منطقٍة ســـكنية مفضلة 
لـــدى اجلميـــع يف واحـــة الســـيليكون وعـــىل مقربٍة مـــن “مجّمع ديب الرقمي”، 

والـــيت صممـــت لتكـــون حيـــاً مثاليـــاً ال مثيـــل هلا يتصل باملســـاحات اخلرضاء اخلالبة 
القريبـــة. تعـــد واحـــة ديب للســـيليكون، الـــيت تتمـــاىش مـــع رؤية ديب 2040، واحدة 

مـــن أكـــر املجمعـــات الـــيت ترايع معايري االســـتدامة. وال يعترب املوقع االســـرتاتييج 
الســـمة الوحيـــدة للمـــرشوع فحســـب، بـــل إن اتصالـــه املبـــارش باملدينة واملوقع البارز 

عنـــد مدخـــل واحـــة ديب للســـيليكون يجعالنـــه العنوان املثايل لســـهولة الوصول 
إليـــه من أي مكان.

يف قـلــــــــــــب املديـــــــــــــــــــــــنة.
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6. Location | Neighbourhood

Elevate your Life.

One can discover the best of both worlds in the dynamic, 

multi-cultural and self-sustaining neighbourhood of Dubai 

Silicon Oasis, dotted with boundless urban attractions. The 

vicinity seamlessly connects a leisurely lifestyle with sprawling 

greenery, where Tria’s well-tech homes meet the highest craft 

standards. Moreover, with esteemed education, world-class 

hospitality, specialty retailers and leading cultural precincts 

nearby, life is more connected and exclusive for every resident.

This all-inclusive lifestyle and educational destination are 

at the centre of what Dubai offers. It possesses a robust 

cultural character with effortless connections, a plethora of 

retail, eclectic eateries, exclusive leisure and art schools and 

financial institutions.

Everything You Expect and More.

Neighbourhood   . المنطقة المجاورة

لحيـــــــــــــاة أكثــــــــــر
متـــــعة ورقـــــــياً.

اكتشـــفوا بأنفســـكم أفضـــل مقومـــات احليـــاة يف واحـــة ديب للســـيليكون والـــيت 
توفـــر للمقيمـــني فيهـــا كل مـــا يحتاجونـــه مـــن مرافـــق وخدمـــات. مـــا يمـــزي هذا 

الـــيح هـــو أســـلوب احليـــاة املريـــح مع املســـاحات اخلـــرضاء املرتامية األطراف، 
حيـــث تلـــيب منـــازل “تريـــا” الذكيـــة أعـــىل املعايـــري وتوفـــر أحـــدث التقنيات. إضافة 

إىل ذلـــك، تتضمـــن املنطقـــة أرىق املؤسســـات التعليميـــة ووجهـــات الضيافـــة 
العامليـــة الراقيـــة مـــع متاجـــر التجزئـــة املتخصصـــة واملناطـــق الثقافيـــة الرائـــدة، 

ممـــا يعـــزز مكانـــة واحـــة ديب للســـيليكون ويجعلهـــا مـــن الوجهـــات املمـــزية اليت 
توفـــر للمقيمـــني فيهـــا أعـــىل مســـتويات الراحـــة واخلصوصيـــة. إن أســـلوب احليـــاة 

املتكامـــل والوجهـــات التعليميـــة الرائـــدة يف قلـــب ديب مـــع خيـــارات املتاجـــر 
واملطاعـــم واملـــدارس الرتفيهيـــة واملؤسســـات الفنيـــة واملاليـــة يجعـــل مـــن واحة 

ديب للســـيليكون وجهـــًة اســـتثنائية بـــكل معـــىن الكلمـــة.

كــــل ما تتمنــــــــوه وأكــــــــــرث.
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6. Location | Neighbourhood

The precinct is complete with city convenience, exceptional 

comfort and plentiful amenities. The Souq Extra shopping mall 

and the Silicon Mall cater to every resident’s needs. In addition, 

Fakeeh University Hospital and Health Hub Clinic can quickly 

attend to emergency medical treatments. 

Guests can easily find comfortable accommodation at 

Radisson Red Hotel and Radisson Blu Residences. Moreover, 

the Dubai Silicon Oasis Authority Headquarters provide 

banking, telecom and diverse F&B options. Lastly, the Silicon 

Pond Park offers a cool respite after a long hectic day.

وباإلضافـــة إىل هـــذه املرافـــق الرائعـــة والوفـــرية يليب مركز “ســـوق اكســـرتا” 
التجـــاري و”ســـيليكون مـــول” احتياجـــات جميـــع الســـكان. باإلضافـــة إىل ذلـــك، 

يمكـــن ملستشـــفى “فقيـــه” اجلامـــي وعيـــادة “هيلـــث هـــاب” توفري املســـاعدة 
الطبيـــة عنـــد الرضورة. 

كمـــا يمكـــن للضيـــوف العثـــور بســـهولة عـــىل أماكـــن مريحـــة لإلقامـــة يف فندق 
“راديســـون ريـــد هوتيـــل” و “راديســـون بلـــو ريســـدينزس” ويوفـــر املقـــر الرئييس 

لُســـلطة واحـــة ديب للســـيليكون اخلدمـــات املرصفيـــة األساســـية ومراكـــز 
االتصـــاالت وخيـــارات املطاعـــم املتنوعـــة، بينمـــا توفـــر “حديقـــة بحرية الســـيليكون 

وجهـــة رائعـــة لالســـرتاحة مـــن عنـــاء العمـــل وضغوطات احلياة. 
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All the Right Connections. 

Connectivity has never been more effortless with the 

two significant thoroughfares, i.e., Sheikh Mohammed 

bin Zayed Road and Al Ain Road. Moreover, with Dubai 

International Airport and Downtown just 20 minutes 

away, Silicon Oasis is undoubtedly one of Dubai’s 

best-connected locations. Knowing that all the urban 

conveniences and plethora of public transport are just 

minutes away, one can easily commute.

Urbanely Connected. 

6. Location | Connectivity

Connectivity   .

شبكــــة مواصــــالت مثـــــــالية.

موقـــع استــــراتيجي

مـــن هـــذا املوقـــع، الوصـــول ألي نقطـــة هـــو أمر يف غاية الســـهولة، وخاصة مع 
توفر أهم الطرق الرئيســـية مثل شـــارع الشـــيخ محمد بن زايد وطريق العني 

باإلضافـــة إىل القـــرب مـــن مطـــار ديب الـــدويل ووســـط املدينـــة عىل بعد 20 دقيقة 

فقـــط. تعـــد واحـــة الســـيليكون بـــال شـــك واحدة من أفضل املواقـــع املتصلة بمركز 
ديب، مـــع العلـــم أن جميـــع وســـائل املواصـــالت املمتـــازة متوفـــرة مع عدد كبري من 

وســـائل النقـــل العـــام عىل بعـــد دقائق منها فقط.

يـــــــــــباً منكـــــــــــــم. قر
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6. Location | Connectivity

Neighbourhood Map
خريـــــــــطة المنــــــــــطقة

1. Armani Hotel Dubai

2. The Address Hotel Dubai

3. Ritz Carlton (DIFC)

4. Four Seasons (DIFC)

Hotels (in the Neighbourhood)

5. Dubai Water Canal

6. City Walk & Box Park

7. Meydan Grand Stand

8. IMG World of Adventures

9. Global Village

Leisure

10. Dubai Autodrome

11. Dubai Polo and Equestrian Club

12. Jumeirah Golf Estates Clubhouse

13. Hamdan Sports Complex

Sports and Golf Courses

14. Dubai Mall

15. Meydan One Mall

16. Dubai Outlet Mall

Malls

17. D3 (Dubai Design District)

18. Museum of the Future

19. Dubai Opera

Art & Culture

20. Safa Park

21. Ras Al Khor Wildlife Sanctuary

22. Silicon Oasis Lake

23. Silicon Oasis Park

24. Dubai Butterfly Garden

Parks

25. Dubai International Academic City

26. Ghurair University

27. German International School Dubai

28. Curtin University Dubai

29. American University in the Emirates

Education

30. Business Bay

31. Dubai World Trade Center & Exhibition

32. Dubai International Financial Centre

33. Dubai Internet City & Media City

Commercial

34. Fakeeh University Hospital

35. Health Hub Clinic

36. Aster Medical Clinic

37. Medicure Polyclinic

Healthcare
5.  قناة ديب املائية

6.  سييت ووك وبوكس بارك

7.  ميدان جراند ستاند

8.  آي إم يج عامل من املغامرات

ية العاملية 9.  القر

ية والرتفيهية   املرافق التجار

20.  حديقة الصفا

21.  محمية رأس اخلور للحياة الربية

22.  بحرية واحة السيليكون

23.  حديقة واحة السيليكون

24.  حديقة الفراشات بديب

احلدائق

25.  مدينة ديب األكاديمية العاملية

26.  جامعة الغرير

27.  املدرسة األملانية الدولية ديب

28.  جامعة كريتن ديب

29.  اجلامعة األمريكية يف اإلمارات

املدارس واجلامعات

10.  ديب أوتودروم

11.  نادي ديب للبولو والفروسية

12.  نادي عقارات جمريا للجولف

13.  مجمع حمدان الريايض

مالعب الرياضة واجلولف

14.  ديب مول

15.  ميدان ون مول

16.  ديب اوتليت مول

موالت

D3  .17 )يح ديب للتصميم(

18.  متحف املستقبل

19.  أوبرا ديب

الفن والثقافة

1.  فندق أرماين ديب

2.  فندق العنوان ديب 

يزت كارلتون )مركز ديب املايل العاملي( 3.  ر

4.  فور سزيونز )مركز ديب املايل العاملي(

الفنادق ) يف اليح(

30.  اخلليج التجاري

31.  مركز ومعرض ديب التجاري العاملي 

32.  مركز ديب املايل العاملي

33.  مدينة ديب لإلنرتنت ومدينة اإلعالم

ية املقرات التجار

34.  مستشفى فقيه اجلاميع

35.  مركز هيلث هوب كلينيك 

36.  مركز أسرت الطيب

37.  مجمع ميديكري الطيب

مؤسسات الرعاية الصحية

99



6. Location | The Dubai 2040 Vision

An Ambitious Roadmap.
خطــــــــــــة طمــــــــــــوحة.

The Dubai 2040 vision is an urban master plan initiative 

envisioned by HRH Sheikh Mohammed bin Rashid Al 

Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE 

and Ruler of Dubai, to make transformational changes and 

boost development across Dubai.

Building a Future-Proof Destination. 

THE DUBAI 
2040 VISION
رؤيـــــــة دبـــــــــي
2040

رؤيـــة ديب 2040 يه مبـــادرة للخطـــة العمرانيـــة الرئيســـية تصورهـــا 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم، نائـــب رئيـــس الدولـــة 

يـــز التنميـــة  يـــة وتعز راء حاكـــم ديب، إلجـــراء تغيـــريات جذر رئيـــس مجلـــس الـــوز
يف جميـــع أنحـــاء ديب. 

وجهـــــــــة ذات مستقـــــــــــبل واعـــــــــــــــــد.

The primary objective and key emphasis rely upon 

encouraging business friendliness, providing diverse quality 

national housing options, and increasing the city’s green 

spaces and urban centres. The initiative carves the city into 

five critical areas of development; each focused on building 

on Dubai’s strengths, where Dubai Silicon Oasis would be 

transformed into a science and technology and knowledge 

hub that drives innovation, digital economy development and 

talent generation. This luxurious neighbourhood is connected 

yet secluded and offers excellent doorstep dining experiences 

with world-class education, fitness and well-being studios, 

high-quality medical facilities, and vibrant arts and culture.

With enhanced environmental sustainability and diligent 

strategic planning, Dubai Silicon Oasis would flourish into a 

healthy and inclusive community where green, leisure areas 

and public parks would double in volume and provide a 

healthy environment for residents and visitors. The people-

centric and wide range of lifestyle facilities would enhance 

the quality of life. Dubai Silicon Oasis is one of the key and 

futuristic precincts upon which massive transformations, 

progressions and community developments shall occur.

يعتمد اهلدف األسايس من اخلطة عىل تشجيع األعمال التجارية، وتوفري 
خيارات سكٍن متنوعة عالية اجلودة وزيادة املساحات اخلرضاء يف املدينة واملراكز 

احلرضية. تقسم املبادرة املدينة إىل خمسة مجاالت تنمية حيوية، ويركز كل 
منها عىل استثمار نقاط القوة يف ديب، حيث سيتم تحويل واحة ديب للسيليكون 

إىل مركز للعلوم والتكنولوجيا واملعرفة يقود االبتكار وتطوير االقتصاد الرقمي 
وتوليد املواهب. يوفر هذا اليح الفاخر املتصل بكل املرافق واملراكز احليوية تجارب 

تناول طعام ممتازة مع تقديم مستويات تعليم عاملي املستوى ومراكز للياقة 
والرتفيه ومرافق طبية عالية اجلودة ومراكز فنية وثقافية نابضة باحلياة مع 

تعزيز االستدامة البيئية والتخطيط االسرتاتييج. 

ستصبح واحة ديب للسيليكون مجتمعاً صحياً وشاماًل حيث تتضاعف فيه 
املساحات اخلرضاء والرتفيهية واحلدائق العامة وتتوفر بيئة صحية للمقيمني 

والزوار وخاصة بتوفر مجموعة واسعة من املرافق وأنماط احلياة املتنوعة، كما 
أن واحة ديب للسيليكون يه واحدة من املناطق الرئيسية واملستقبلية اليت 

ستشهد تحوالت وتطورات مجتمعية كبرية.
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6. Location | Neighbourhood

Dubai Silicon Oasis Map
خريــــطة واحــــة دبـــي للســــــيليكون

1.  جامعة كريتن ديب

2.  اجلامعة األمريكية يف اإلمارات

3.  اجلامعة الربيطانية بديب

4.  كلية اململكة املتحدة لألعمال واحلوسبة

ياء الفرنيس إسمود ديب 5.  معهد األز

6.  جامعة أمييت 

7.  جامعة اإلمارات للطريان

8.  معهد روتشسرت للتكنولوجيا يف ديب

9.  أكاديمية مانيبال للتعليم العايل

10.  جامعة برمنغهام ديب

املدارس واجلامعات

11.  مستشفى فقيه اجلاميع

12.  مركز هيلث هوب كلينيك

13.  مركز أسرت الطيب

14.  مجمع ميديكري الطيب

15.  عيادة ماجنوم ديب

16.  مركز أويرمانا ايورفيدا اند بانتشاكرما

مؤسسات الرعاية الصحية

20.  سوق إكسرتا

21.  مول أفينو يف واحة السيليكون

22.  بحرية واحة السيليكون

23.  حديقة واحة السيليكون

24.  حديقة نورث بارك

ية والرتفيهية   املرافق التجار

25.  مركز 815 للتدريب عىل الرقص

26.  استوديو “ترانسفورمرز دانس”

27.  أكاديمية أورا للفنون

28.  معهد ميلوديكا للموسيقى

29.  دانس هاوس ديب

املدارس الفنية

17.  فندق راديسون ريد

يزيدنزس  18.  راديسون بلو ر

19.  بريمري إن واحة ديب للسيليكون

الفنادق

38.  بقاله جونز ذا جرورس

39.  كانا كافيه

40.  مطعم اويبار + ترياس 

41.  مطعم رِد روف

42.  مطعم بروجكتو أساي يف واحة السيليكون

43.  مطعم ليتل بانكوك 

44.  مطعم إلفورنو اإليطايل

45.  مطعم بن أند كونز

46.  مطعم ذا مونك

47. مطعم مسرت تود يف واحة السيليكون

يا  48.  مطعم روسوس نيويورك بزيير

49.  فييل كافيه

50. ستاربكس

املطاعم واملقايه

يادة األعمال 30.  مجّمع ديب التكنولويج لر

31.  بورشه الرشق األوسط وأفريقيا

32.  مقر أكسيوم تيليكوم

33.  رشكة HCC الرشق األوسط

34.  مقر بنك رأس اخليمة

35.  املقر الرئييس لواحة ديب للسيليكون 

36.  املقر الرئييس لسلطة واحة ديب للسيليكون

37.  مدينة ديب األكاديمية العاملية

ية املقرات التجار

1.  Curtin University Dubai

2.  American University in the Emirates

3.  The British University in Dubai

4.  UK College of Business and Computing

5.  French Fashion Institute Esmod Dubai

6.  Amity University 

7.  Emirates Aviation University

8.  Rochester Institute of Technology Dubai

9.  Manipal Academy of Higher Education

10.  University of Birmingham Dubai

Education

11.  Fakeeh University Hospital

12.  Health Hub Clinic

13.  Aster Medical Clinic

14.  Medicure Ployclinic

15.  Magnum Clinic Dubai

16.  Ayurmana Ayurveda & Panchakarma Center

Healthcare

20.  Souq Extra

21.  Silicon Oasis Avenue Mall

22.  Silicon Oasis Lake

23.  Silicon Oasis Park

24.  North Park

Leisure

17.  Radisson Red Hotel

18.  Radisson Blu Residences

19.  Premier Inn Dubai Silicon Oasis

Hotels

25.  815 Dance Training Centre

26.  Transformers Dance Studio

27.  Aura Academy of Arts

28.  Melodica Music & Dance Institute

29.  House of Dance Dubai

Dance Schools

30.  Dubai Technology Entrepreneur Campus

31.  Porsche Middle East and Africa

32.  Axiom Telecom Headquarters 

33.  HCC Middle East

34.  RAK Bank Headquarters

35.  Dubai Silicon Headquarters Terminus

36.  Dubai Silicon Oasis Authority Headquarters

37.  Dubai International Academic City

Commercial

38.  Jones the Grocer

39.  Kana Café and Lounge

40.  OuiBar + Terrace

41.  Red Roof

42.  Projecto Acai Silicon Oasis

43.  Little Bangkok

44.  II Forno Italian Restaurant

45.  Buns & Cones

46.  The Monk

47.  Mr. Toad’s Pub & Kitchen Silicon Oasis

48.  Russo’s New York Pizzeria

49.  Filli Cafe

50.  Starbucks

F&B

103102



7. DEVELOPER
المطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
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6. Developer

88

A World-Class Developer.
مّطور بمعايير عالمية.



7. Developer

For two decades, Deyaar has been shaping the urban real 

estate landscape of Dubai.  Established in 2002, our meteoric 

rise is a testament to our insatiable ambition. As one of Dubai’s 

largest property developers, we have successfully carved a 

niche for ourselves with landmark projects across the emirate. 

We delivered over 20 million sq. ft. of developments. 

An Outstanding Commitmen
to Craftsmanship.

عـــىل مـــدى عقديـــن مـــن الزمـــن، نعمـــل يف ديـــار الـــيت تأسســـت يف عـــام 
2002 عـــىل تشـــكيل املشـــهد العقـــاري الـــرايق يف ديب، وانطلقنـــا نحـــو حلمنـــا 

ونجاحنـــا كالشـــهب يف الفضـــاء مدفوعـــني بالطمـــوح والعمـــل الـــدؤوب. 
وباعتبارنـــا مـــن أكـــرب مطـــوري العقـــارات يف ديب، نجحنـــا يف حجـــز مكانـــٍة 

زة يف جميـــع أنحـــاء اإلمـــارة، حيـــث قمنـــا  يع بـــار ألنفســـنا مـــن خـــالل مشـــار
يـــة.  يع العقار بتســـليم أكـــر مـــن 20 مليـــون قـــدم مربـــع مـــن املشـــار

أعــــىل معـــــــايري االحـــــــــــرتافية وااللـــــــــــزتام.

We have under our wing stellar commercial towers, 

remarkable residential buildings, and incredible hotels that 

reflect their time and also transcend it. Our presence is 

palpable across Dubai’s finest locations – from its globally 

renowned addresses to its upcoming hubs. We are noted 

for our iconic projects citywide across Business Bay, Dubai 

Marina, DIFC, Jumeirah Lake Towers, Dubai Production City, 

Dubai Silicon Oasis and Al Barsha.

With our eyes set on expansion, following our IPO in May 

2007 with a capital of AED 5.78 billion, we branched into 

diverse service offerings divided into six business units: 

Property Development, Property Management, Facilities 

Management, Community Management, Hospitality and 

Asset Management. These divisions provide multipurpose 

property services and have accentuated Deyaar’s appeal 

and stature within the real estate industry. 

We use the breadth of our expertise and the strength of 

our financial intelligence to create a positive and lasting 

impact on Dubai’s built environment. The aim is to unlock 

potential, maximise opportunity, and create enduring and 

recognisable value for our investors and customers. With an 

excellent land bank, an impressive spread of projects, and 

a dynamic future-proof vision, there is no stopping Deyaar 

from reaching new heights.

تتكـــون مجموعـــة مشـــاريعنا مـــن األبـــراج التجاريـــة املمزية واملباين الســـكنية الراقية 
والفنـــادق الرائعـــة الـــيت تواكب احلارض واملســـتقبل. وتتمـــزي الرشكة بحضورها 

البارز يف أرىق املواقع يف ديب، ســـواء يف املناطق احلالية الشـــهرية عاملياً أو املناطق 
قيد التطوير، حيث نتمزي بمشـــاريعنا الشـــهرية عىل مســـتوى املدينة يف منطقة 
اخلليـــج التجـــاري، ومـــرىس ديب، ومركـــز ديب املـــايل العاملـــي، وأبراج بحرية اجلمريا، 

ومدينة ديب لإلنتاج، وواحة ديب للســـيليكون، والربشـــاء.

طموحنـــا ال يعـــرف احلـــدود، فبعـــد طـــرح الرشكـــة لالكتتـــاب العام األويل يف مايو 
2007 برأس مال قدره 5.78 مليار درهم إمارايت، وســـعنا خدماتنا لتشـــمل 

ســـتة مجـــاالت مختلفـــة: تطويـــر العقـــارات، وإدارة العقارات، وإدارة املرافق، 
وإدارة املجتمعـــات، باإلضافـــة إىل الضيافـــة وإدارة األصـــول. تقدم هذه األقســـام 
خدمـــات عقاريـــة متعـــددة األغـــراض تســـاهم يف تعزيز جاذبيـــة ديار ومكانتها يف 

قطاع العقارات. 

نســـتثمر يف ديـــار خربتنـــا العريقـــة يف عـــامل العقـــارات واملـــال لتحقيق أثر إيجايب 
ودائـــم يف املشـــهد العقـــاري يف ديب، ونتطلـــع دائمـــاً إىل الوصـــول إىل آفاق 

جديـــدة وإطـــالق العنـــان إلمكاناتنـــا وتوســـيع فرصنا وخلق القيمة املســـتدامة بما 
يعـــود بالنفـــع عـــىل مســـتثمرينا وعمالئنـــا مســـتفيدين مـــن األرايض اليت نملكها، 

واالنتشـــار الواســـع ملشـــاريعنا، ورؤيتنا املستقبلية.  
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