


ستحب أسلوب حياة
روبرتو كافالي

ألنك تحب الحياة

 َأشبع حواسك بالمساحات المصممة
خصيصًا إلبهارك



 فلورنسا والفن أشياٌء هامة في حياتي، وجزء ال
يتجزأ من روحي

روبرتو كافالي
 مؤسس مجموعة روبرتو كافالي

العالمية



د ألنـك تحـب التفرُّ
عالم روبرتو كافالي

النهضة التي أحدثت ثورة
في عالم األزياء



 كن عنوانًا للحداثة والعصرية
ُتترجم تلك التصاميم تصورك لألبراج 

السكنية الفاخرة، األمر الذي سُيغير نظرتك 
لمفهوم السكن بالكامل، حيث تجتمع 

تلك التفاصيل العميقة مع بعضها لُتجسد 
مفهومًا جديدًا من أساليب المعيشة الُمترفة 

التي تصور أنماط الحياة البرية والتراكيب 
المتداخلة المقتبسة عن بعض معالم 

مدينة فلورنسا حيث يعيش روبرتو كافالي، 
والتي كانت دائمًا مصدر إلهام كبير له في 

فن التصميم لتستحضر روح عالم الموضة 
واألزياء في منزلك الجديد بلمسة كافالي 

الساحرة.

مليئٌة تلك التصاميم بالتفاصيل العميقة 
واألشكال غير االعتيادية الُمفعمة بالجنون 
والمرح، والتي تتشابك مع األلوان الذهبية 
لُتحيطك بفخامة التكوين وُتجسد لك ثراء 
تجربة العيش في عالم تحيط به الطبيعة 

وأشكال الحياة البرية المتميزة.



 ألنك تحب
الموضـــــــة

 ستعشق تصاميم روبرتو كافالي

روبرتو كافالي االسم الذي ارتبط في األذهان 
بالموضة والذوق الراقي يضع لمسته الفاتنة 

في التصميم وُيبدع في ابتكار تحف فنية 
متميزة تتجلى فيها روح الطبيعة وُتجّسد 

روعة الحياة من خالل معالم مدينة فلورنسا 
اإليطالية مسقط رأسه ومهد النهضة 

األوروبية. إّن تصاميم كافالي الداخلية ُتعد 
امتدادًا لعشقه للموضة في كل ركن من 

أركان منزل أحالمك.



فلورنس حبي
نحن في شركة دار األركان نعمل دائمًا على 
تعزيز وإثراء تجربة أسلوب المعيشة الفاخر 

لعمالئنا ونسعى جاهدين لتوفير كافة ُسبل 
التميز من خالل تقديم أفضل التصاميم 

الداخلية بلمسات متميزة ُتضفي على القلب 
الراحة النفسية واإلحساس الرائع بسحر 

المكان والتفاصيل. اخترنا اسم فلورنس حبي 
بالتحديد نسبة إلى مدينة فلورنسا اإليطالية 
مسقط رأس كافالي، حيث انطلقت نهضة 
الحضارة األوروبية وازدهرت الفنون واألدب 

الحديث، وهذا المفهوم الفريد في التصميم 
يتالءم مع تطلعات دار األركان في تقديم 

حلول سكنية َتخلق بها عالم جديد للنهضة 
العقارية في دبي.

قررنا إعادة صياغة مفهوم السكن من خالل 
برج فلورنس حبي الجديد في دبي بتصاميم 

ُمقتبسة من عالم الطبيعة وأشكال الحياة 
البرية المتنوعة التي تنساب من بين شذاها  

نفحات من الحب، عميقٌة هي تلك التفاصيل 
الفريدة في التصميم وتغمرك بشعور من 
التفاؤل واالنسجام وتجعل من كل لحظة 

داخل منزلك الجديد بداية جديدة لحياة أفضل.



 ألننا نحبك
نقدم لك برج فلورنس حبي 

تقدم شركة التطوير العقاري الرائدة دار األركان 
وحدات سكنية فاخرة تشمل شقق استوديو، 

وشقق من غرفة واحدة أو غرفتين أو ثالث 
أو أربع غرف متكاملة المرافق يضمها برج  

فلورنس حبي دبي المكون من 38 طابقًا 
متميزًا، والذي يضم منفذين للمساحات 
التجارية الخاصة بالعالمة التجارية الراقية  

روبرتو كافالي. يستوحي كافالي تصاميمه 
من مدينة فلورنسا اإليطالية معقل النهضة 

األوروبية ومصدر إلهامه الرئيسي.  

تتميز الشقق السكنية بحماسة التصميم 
الحيوي وروح الطبيعة وروعة اإلطالالت 

الساحرة على قناة دبي المائية وسط كافة 
األماكن الحيوية الفاخرة وبالقرب من أبرز 

الشوارع الرئيسية ومراكز االستثمار واألموال 
واألعمال في دبي.





 ألنك تحب
اإلطالالت المائية

 حقق أحالمك في قلب أكثر مدينة
مترفة تعشق الحياة المثالية

ُنحيطك بأرقى اإلطالالت المتميزة على قناة 
دبي المائية ونضعك في قلب المراكز الحيوية 

والشوارع الرئيسية في دبي لتكون دائمًا 
في مركز الحدث من خالل موقع استراتيجي 

تتكامل فيه كافة الخدمات الترفيهية، ومتصل 
بأرقى كيلومتر مربع في العالم حيث دبي 
مول، أكبر وأرقى مول تجاري في العالم. 

منزلك العصري الجديد في برج سكني تخطى 
مفاهيم الفخامة في وسط مدينة دبي 

النابض بالحياة وفي قلب الخليج التجاري.



 ألنك تحب
الموقع المثالي

نحن مركز دبي النابض الحقيقي

على غرار أبرز معالم مدينة فلورنسا اإليطالية 
الساحرة، اخترنا موقعًا استراتيجيًا متكاماًل 
يتيح لك الوصول إلى العديد من األماكن 

الحيوية في دبي حيث، يتوسط برج فلورنس 
حبي وسط مدينة دبي وقلب الخليج التجاري 

بإطاللة على قناة دبي المائية وبالقرب من        
كافة المؤسسات الثقافية والترفيهية 

واالجتماعية في دبي.

يقع البرج بالقرب من أفخم الفنادق العالمية:
جي دبليو ماريوت ماركيز وويستن دبي 

وسانت ريجيس دبي ودبليو دبي.

ثانية واحدة من قناة دبي المائية.

دقيقتان من دبي مول.

خمس دقائق  من برج خليفة.

عشر دقائق  من سيتي ووك.

عشر دقائق من مضمار ميدان للسباق.





 ألنك تحب
البهو الفاخر

 مدخل منزلك الرئيسي يستقبلك
 بلمسة روبرتو كافالي

ً
يوميا

أيًا كان ما تحلم به، نعدك بتجربة متألقة لن 
تنساها داخل “لوبي كافالي” في برج فلورنس 
حبي في دبي من دار األركان والذي ُيعد مثااًل 

حيًا على الفخامة والرقي. استمتع بلحظات 
ال ُتنسى وسط تصاميم استثنائية تضعك 
في عالم فريد يتالشى فيه الحد بين الواقع 

والخيال.



 ألنك تحب
التميــز

شقق فاخرة ذات مصعد خاص

أعدنا تعريف مفاهيم الحياة الراقية، حيث 
َتطغى رفاهية العيش على أسلوب حياتك 
بالكامل وعلى طريقة المنازل الفاخرة في 

فلورنسا اإليطالية. اخترنا في تصميم شقق 
برج فلورنس حبي أن نمنحك أقصى درجات 
التميز والتفرد حتى يكتمل تصورك المثالي، 

صّممنا شققًا سكنيًة فاخرًة تحتوي على 
مصعد خاص تنفتح أبوابه مباشرًة داخل غرفة 
المعيشة في شقتك. استقبل أصدقائك في 

شقتك الجديدة من تصميم روبرتو كافالي 
وأبهرهم بمصعدك الخاص.



 ألنك تحب
التصاميم المبتكرة

ً
 أيضا

ٌ
لإلبداع منازل

عندما تجتمع رفاهية وصخب المدينة النابضة 
بالحياة مع أجمل اإلطالالت المائية وروعة 

وحماسة التصميم الفريد لروبرتو كافالي 
المستوحى من معالم مدينة فلورنسا 

اإليطالية، تجد نفسك في قلب أكثر التجارب 
السكنية رقيًا وسعادًة على اإلطالق.  كن جزءًا 
من أول تحفة سكنية تحمل توقيع المصمم 

اإليطالي المبدع روبرتو كافالي في دبي 
وتطوير شركة دار األركان وتمتع بإطالالت 

 ساحرة على أكثر المناطق النابضة بالحياة
في دبي.



 ألنك تحب
الراحة الٌمطلقة

ب عليها سمات
ُ
إطالالت تغل

الفخامة والترف

تحتاج تصاميم غرف المعيشة قدرًا كبيرًا من 
الشجاعة والجرأة لتكون أكثر حميمية وُألفة.  
ومن أبرز مظاهر الرفاهية اإليطالية هو “فن 

عدم القيام بشيء”. يمكنك ممارسة هذا 
النوع من الفنون واالسترخاء داخل منزلك 

الفاخر، فنحن نجعل من غرف المعيشة 
الرئيسية نافذة ُمطلة على أروع المناظر 

األخاذة لقناة دبي المائية ووسط مدينة دبي، 
كما حرصنا على أن نأتي إليك بتصاميم تحمل 

روح الطبيعة والحياة البرية وأوراق األشجار 
االستوائية وجلود الحيوانات. أمسيتك متميزة 

هذه المرة.



 ألنك تحب
االسترخــــاء

غرف نوم تتخطى معايير الفخامة

ز الفت في ديكور غرفة النوم باأللوان  تميُّ
المتداخلة والبارزة مما يبعث الشعور 

باالسترخاء، غرفة نوم ٔاكثر تفرد مع مجموعة 
أثاث فاخرة من روبرتو كافالي، فمعالم 

الحياة البرية تكسو أقمشة األرائك والستائر 
والفراء يمنحها الثراء والقوة لنضعك في عالم 

مليء باألحالم ومحاطًا بكل هذا اإلبداع في 
التصميم الذي يأتيك حصريًا من دار األركان.



 ألنك تحب
الطهي ألحبائك

مطابخ عصرية بلمسة استثنائية
من تصميم كافالي

مجموعة متفردة من ديكورات المطابخ 
تأتيكم بتصاميم عصرية رائعة تمتزج بأشكال 
الطبيعة ويغُلب عليها جمال التصميم األخاذ 

بلمسة فخامة ملكية من روبرتو كافالي.



 ألنك تحب
الدالل

انعم باألجواء المثالية الهادئة

لتكتمل حياتك المثالية الجديدة وتستمتع 
بتجربة سكنية فاخرة، صمم روبرتو كافالي  

حوضًا عصريًا للسباحة ُتحيط به الطبيعة 
الخضراء واألزهار الغناء، لتنطلق بعيدًا عن 

صخب الحياة إلى الراحة واالسترخاء بمنظور 
جديد كليًا، إن تجربتك الجديدة في برج 

فلورنس حبي تضمن لك التميز في كل ركن 
من أركان هذه األيقونة المعمارية العصرية 

في قلب دبي.



 ألنك تحب
الحيويــــة

صالة لياقة بدنية بمعايير عالمية

بحماسة التصميم وشغف اللحظة، انطلق 
بقوة داخل صالة روبرتو كافالي الرياضية 

المزودة بأحدث التجهيزات الرياضية، وامنح 
نفسك فرصة الظهور بشكل جذاب يتالءم 

مع أسلوب حياتك الجديد ذو الطابع العالمي. 
استمتع بممارسة التمارين مع مدربك الخاص 

على إطاللة قناة دبي المائية داخل صالة 
كافالي الرياضية الحصرية من دار األركان.



 ألنك تحب
 التصاميم الداخلية

الخاصة بك
 لـك

ً
حـصـريـا

اختر لمنزلك ما يتماشى مع ذوقك من أحدث 
التصاميم الداخلية لروبرتو كافالي، لتحيا حياة 

فاخرة وسط تصميمات عصرية ُتلهمك.



شركة سعودية مساهمة عامة –مقّرها الرياض– تتمتع بسجٍل حافٍل 
من االنجازات، إذ وفرت العديد من المشاريع العقارية المتميزة في 

 المملكة على مدى 25 عامًا. 

ُتقدم دار األركان منذ تأسيسها عام 1994 فرصًا عقاريًة متميزًة 
لُمالك المنازل والمستثمرين لتنمية ثرواتهم والمحافظة عليها 

لألجيال القادمة. ُتوفر مشاريع دار األركان للقاطنين فيها أسلوب 
حياة عصري يليق بتطلعاتهم، وتشهد على ذلك المجمعات 

السكنية والعقارات الراقية ومراكز التسوق التي طورتها، والتي 
ساهمت في تنمية القطاع العقاري في المملكة.

رأس مال قدره

10.8
مليار ريال سعودي

15,000
وحدة سكنية تــم تســليمها

500,000
متر مربع من المساحات التجارية 

أصول تبلغ

28
مليار ريال سعودي

دار األركـــان



المكتب الرئيسي

مراكز المبيعات

الرياض، المملكة العربية السعودية
12622 طريق مكة المكرمة،

حي الوزارات،
بجانب فندق الماريوت الرياض

800 123 3333
info@alarkan.com

الرياض، المملكة العربية السعودية
 القصر مول 12791،
السويدي العام،

حي السويدي

800 123 3333
info@alarkan.com

الرياض، المملكة العربية السعودية
مشروع “شمس الرياض”،

13913 طريق صلبوخ

800 123 3333
info@alarkan.com

جدة, المملكة العربية السعودية
مكتب رقم 83،

 الدور الثامن، برج المخمل
حي الخالدية، 23422

طريق األمير سعود الفيصل

800 123 3333
info@alarkan.com

سراييفو، البوسنة والهرسك
 UI فرا أنديال زفيزدوفيكا 1، 

D-طابق الميزانين
71000 سراييفو

info@alarkan.com

المدينة المنورة،
المملكة العربية السعودية

مشروع “نعيم الجوار”،
طريق األمير سلطان، الهجرة

800 123 3333
info@alarkan.com

دبي, اإلمارات العربية المتحدة
 أبراج كونراد دبي

مقابل المركز التجاري العالمي
شارع الشيخ زايد, ص.ب2523

+ 971 800 40404
info@alarkan.com




