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:����ا
املحاجر  أفضل  من  اقتالعه  تم  والذي  املوحد  اللون  ذو  الصلب  الطبيعي  الحجر  أنواع  أفضل  من 
الفلسطينية،من مقالع منطقة تفوح والخاضع لكافة الفحوصات املخربية التي تخص نسبة الصالبة 

وامتصاص املاء وثبات اللون.
ا�����ن:

والفلسطينية   (ASTM) العاملية  املقاييس  حسب  والتدقيق  للفحص  الخاضع  العالية  الجودة  ذو 
املتبعة، يصنع ويورد من الرشكات الكربى لتصنيع الباطون يف فلسط¦.

:�����ا
مواصفات عالية الجودة حسب املقاييس العاملية(ASTM) والفلسطينية املتبعة خاضعة للفحوصات 

الهندسية والتكنولوجية الالزمة .
أ��� ا���ل

��اري :�ا���ل ا
العوازل الحرارية املستخدمة يف هذا املرشوع تقلل ترسيب الحرارة من خارج املبنى إىل الداخل صيفاً 
 Polyuethane) ومن الداخل إىل الخارج شتاًء، ولتحقق هذه النتائج يتم استخدام املادة العازلة
foam spray) والتي ترش خلف باطون الحجر يف الجدران الخارجية من الداخل بسÊكة ٤ سم بعد 

. Òالعزل املا

����ا�� وا�����ت: ������ا���ل ا����� وا
يستخدم يف هذا النوع من العزل مواد خاصة أعدت لتمنع ترسب املياه والرطوبة من وإىل عنارص 
تغليفها  ثم  األساسات  لطالء  (بيتيوم¦)  السوداء  الزفتة  مادة  استخدام  يتم  لذا  املختلفة،  البناء 
بصفائح عزل وحÊية (Dimpled sheet) التي تحمى حديد وخرسانة األساس من التآكل باإلضافة 

إىل دورها يف عزل الرطوبة.

��ران ا���ر���:�� ������ا���ل ا����� وا
معالجة الجدران الخارجية من الداخل ٦ مراحل من العزل قبل مرحلة الدهان وهي كÊييل:- 

 stone proof Siloxane polymer وماء الزجاج SBR ادةç ١-بعد معالجة الكحلة الخارجية
 Acrylic   Water proof ٢- معالجة الجدار من الداخل بطبقة رقيقة من اإلسمنت األبيض ومادة

 Hyperdrsmo Polyurea ٣- معالجة الجدار الداخيل بطبقة ١ملم من مادة
 Polyurethane كة ٤سم من مادةÊ٤- رش الجدار من الداخل بعازل حراري بس

٥- بناء طوب بسÊكة ٧سم من الداخل 
٦- معالجة الجدار من الداخل بالقصارة عىل ٣ مراحل مع اضافة املحسنات SBR يف كل مرحلة

ولحÊية أسطح املباö من تراكم املياه تم تصميم هذه األسطح بدرجة ميالن محددة بحيث ôنع حدوث الرطوبة يف 

الجدران وإضافة بعض املحسنات لطبقة اإلسمنت املستخدمة يف ذلك، كÊ يتم اضافة طبقة أخرى بسÊكة ١٫٥ملم من 

Hyperdrsmo Polyurea مادة

��ران:���ء ا
من أفضل وأجود أنواع الطالء وفق املقاييس العاملية والفلسطينية.

تنفـــذ عمليـــات الطالء بأيــدي مهرة مختص¦ يتعاملــــون معـــه حســب 

تعليÊت الرشكات املصنعة له.

:��� ��ا
يتم تركيب أفضل املصاعد حسب املواصفات العاملية بالشـراكة مع أفضل

الشـركات الرائــدة واملتميـزة يف هـذا املجال.

ا������م:
تعاقدت رشكتنا مع أفضل الرشكات العاملية واملحلية لتزويدنا بأفضل ما لديها من 

واملقاوم  والصـوت  للحــرارة  والعــازل  العاليــة  بالجـودة  املتميــز  انتاجهــا 

لجميع  واملقاوم   Anodized باألكسدة  املعالج  الجودة  فائق  الزمن،  لعوامل 

عوامل الطقس واالحتكاك باالضافة اىل جميع االكسسوارات اإليطالية من نوع 

Fapim

ا����ج:
Guardian لقد تم إختيار أفضل الرشكات العاملية للزجاج

High Performance
 Low-E

 Double Glazing
U-Value 1,3

ا���ط:
قامت رشكة الحجة للعقار واإلستثÊر بتوقيع عدة اتفاقيات مع كربى الرشكات 

اإلسبانية والعاملية املتخصصة يف صناعة البورسالن بأنواعه:
  PERONDA                                    
CERAMICALCO 
UNICER
LAPLATERA
TAU
HABITAT

(�����ا��ت ا����ء ا����د (ا�


ا����	
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 شركة الحجة
وأ��اف  ��د���  ر����   ���  �
� أن   ��  �   

�ل �  ����) ���ر  ا���ت  ا����   ��و�  ،��  ��

أ��ا��   ����� و���د  ر������   ����� ا����ر)  

����ا��  ي ��  ���  ���  � ا������ 

 ،����� و�����ر   ����� و���ا���ت   ���ا�����

 � ��ي  ا�����ري   ��� ���ء   ��� و���� 

ا�����دي  ا� ��ع   �����  �  �����  �����

. ���ا�����

��  ا���� 
�ن � ¢�   �� ��� ا¦¥� ¤ 
ة ���

����رة   §� ا¦�� ¤  ا��ي  ا���م   ٢٠٠٢ ��م 

رام   ������ «���� ¬���� � ����� �®�ر���� 

 �� و���ٍة  ٍة �  ���  – وأ�¥�¤  ة، �وا�¥ ا��§ 

ا������ة  ا�� �ر��  ا�®��ت  ى ¥�  ��  –  �������

و���  ا�� �رات،   ����  �  
ً
و���را  

ً
¦��ا وا�³ع 

ا��ي  ���ر��   ��وا��� ا���ق  ��ن   �������

ا¦�
¢ ��� أدا¸�� و·�� ���ة ا��¥�ر إ�� ���ب 

ا����ح  ����ه  ا����ح  
�ن  و« ���،   ��ا���ا��

وا��
�ن ��¥�§ ا��
�ن ��¼� ا��§ �����.

ا��
�¦�ت   ���  ���  ��ا�® دور   �� � و��    

 ��� ��ن   ��  ،½�� وا�� �رات  ا����ر��  وا��ا�� 

 �  ¾������  ��ا�¦��¦   ���ا��  �  �¥
ا� ا��ور 

وا�¿�«�  ا����  ��� ��ع  ا� ����ت،   ¬����

.���وا����

أ·�ث  ��ا�¥�   �� ���  ���  ��ا�® أ�Áت   ���   

 � ا��®��¥�ت  أ¼�   ���و�  ا���ا���ت 
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ً
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