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من نحن
أو  منزلك  بناء  أو  تجديد  أو  ديكور  لعمل  تخطط  هل 

مشروعك الجديد؟

يمكن أن تساعدك شركة منتاليتى انتيريرز على إنشاء 
تصميمات داخلية تبرز انعكاًسا حقيقًيا لك فى بيتك، و 
نركز على تصميم  التجارية بمشروعك، فنحن  لعالمتك 
واحتياجات  الشخصي  أسلوبك  تمثل  التي  المساحات 
الفريدة.  التصميم  مفاهيم  مع  جنب  إلى  جنًبا  عملك، 
العملية بطريقة سهلة  إرشادك خالل هذه  هدفنا هو 
لديه  انتيريرز  منتاليتى  شركة  فريق  فإن  لذا  وممتعة، 
جوانب  جميع  مع  التعامل  في  وحرفية  ماهرة  عقلية 
مهمة التصميم، بما في ذلك إدارة المشروع ومراجعة 
المعماريين  المهندسين  مع  والتعاون  الميزانية 

والبنائين. معا يمكننا إنشاء منزل أو مشروع أحالمك.
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تصميم ديكورات
داخلية و خارجية

تناسب إحتياجاتك! 



- التصميم الداخلي والخارجي
- رسومات واقعية ثالثية األبعاد

- رسومات التنفيذ المعماري
- اإلعداد الداخلي والتنفيذ 

- أثاث تجاري وسكني
- تصميم المناظر الطبيعيه و الحدائق

- التصميم الجرافيكي
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حلولنا المبتكرة
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آلية العمل
تصميم المخططات:

التصور ثالثي األبعاد:

رسومات اإلنتاج و التنفيذ:

التنفيذ:

- توزيع االثاث 
- تصميم األرضيات

- تصميم السقف المعلق
- تصميم االضاءة و مخارج الطاقة الكهربائية

- التصميم النظري
- المنظور ثالثي األبعاد

- المخططات التنفيذية
- جدول األعمال و األسعار

- تقديم عينات المواد للموافقة
- اإلنتاج و التصنيع و التنفيذ

- إدارة المشروع



يتم  انتيريرز  منتاليتى  شركة  في 
لكل  مخصص  مشروع  مدير  تعيين 
الشخص  هذا  ويكون  مشروع، 
الخالي  التنفيذ  ضمان  عن  مسؤوًال 
التسليم  و  لمشروعك  العيوب  من 
"تحت  األساس  في  نحن  النهائي. 
يومية  بزيارات  للقيام  الطلب" 
وأسبوعية وشهرية للموقع والعمل 
والتجار  البائعين  جميع  مع  كثب  عن 
فترة  خالل  الباطن  من  والمقاولين 
إدارة  بين  من  المشروع.  تنفيذ 
المشروع  مدير  فإن   ، اإلنشاءات 
عن  أيًضا  مسؤول  بك  الخاص 
والمشتريات  والمالية  المحاسبة 

الخاصة بمشروعك.
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الحقيقة المنظور ثالثي األبعاد

خدمة متميزة



عن  لإلستعالم  مقابلة  نحدد 
متطلبات العميل

مجانا  مبدأية  لوحات  نقدم 
للتصميم المتبع من حيث الطراز 

ومجموعة األلوان

المميز  السعر  عرض  نسلم 
للعميل للموافقة

تستطيع  قليلة  اسابيع  خالل 
بجودة  أحالمك  منزل  رؤية 
واقعية جدا قبل الخوض فى أى 

أعمال ميدانية

05 0610 09

تصاميمنا
فيلل سكنية
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أسعار ممتازة و جودة عالية  تليق بعمالئنا
شكرا لوقتكم الثمين

mostafa@mentality.ae - info@mentality.ae أو التواصل على


