
مجتمع مسکونی
نگین شهر



مشخصات عمومی پروژه مجلل نگین شهر

هگپررژه نگینررهرگدررزژگنیگب ه رر گ رر

 تررررررررژگنیگب ررررررررژگ2271 سرررررررر   گ

 تژگ12800     گ هگ هزانگکلگ

.  ر رردگنیگ رر دگا ررباشگ ه  دررب

 تررررررژگ9400کررررررهگابگا رررررررگ  رررررربایگ

ی گهگ ر دگفض   گ فهبگ سکو

 یگ  هررهگ تررژا گ ررهگ هرر گفضرر  

. ش ع گاختص صگناین

متر مربع2271:مساحت زمین 

متر مربع12800: زیربنای کل 

طبقه11: تعداد کل طبقات 

متر مربع9400: زیر بنای مفید 

واحد66: تعداد واحد مسکونی 

ساله2.5: مدت زمان تحویل 



(دو خوابه ) متری 122مشخصات واحد 

فض     کهدبنایج مایگویه ه  ها بناخل طژا  

هرین جتمد  یتژ ری شهخوشاب ک  ه بینهجذاب،ک ر ژنی

عمبت دزژینهر جتمد تژی122  یها ب.اس دبندزژت ب ل

خ صا ته باتاب هش ف ط  ها با رنی ستژ ه  دب،ات قدژق 

. ه  دب  ها با ر

متر مربع122: متراژ واحد 

خواب2: تعداد خواب 



(دو خوابه ) متری 96مشخصات واحد 

ه  ژاهجدزژینهرپژه نخواب2 تژی96  یها ب

اب ف کیویهپژتفض ی ه  د ب،کمتژ ر عم ییطژا  

  لکهراخته ینییاب     چهب  ن مچ هرهجز نه

. هنذاین حتژم

متر مربع96: متراژ واحد 

خواب2: تعداد خواب 



(دو خوابه ) متری 93مشخصات واحد 

ه  ژاهجدزژینهرپژه نخواب2 تژی93  یها ب

 ف یویکهپژتفض ی  د ب،کمتژ ر   عم ییطژا  

ر  لکهاخته ینییاب     چهب  ن مچ هرهجز نهاب

 هنذاین حتژم

متر مربع93: متراژ واحد 

خواب2: تعداد خواب 



(سه خوابه ) متری 189مشخصات واحد 

 هتوان  خواب3 تژی189  یها بفژن ه  حصژه ژگ اب

اییهگو ه  ها بکژن،طژا  اد ینها با رنل شهره زیگپذ ژا  

زی شهیهها بناخل حهط ،نییوی باکثژابگهژی زژن  کهدبنایج م

. هنذاین حتژمس ک هراخته ینییاب     چهب  نه

خواب3: تعداد خواب 

خواب1: تعداد خواب مستر 

متر مربع189: متراژ واحد 



(چهار خوابه ) متری 350مشخصات واحد 

.کهگ هگصویتگنه لکسوگط  هگآخژگاجژاگدبن

ابگه ژگ گ  یگپ  گ وسگ

چشمگایبابگب   -

آیا  گ حض-

 ژ مگخصوص -

 صلهگنیگ  التژ رگقسم گس ختم نگقژایگناینگهگ هگدم گا رگا ک نگیاگ هب بگکهگابگخه   نگ  یگدلوغگدزژگهگسژهصباگب  نگف

.نادتهگ  دهب

:ابگه ژگ گ  یگ  حصژگ هگفژنگا رگها بگ هتوانگ هگ

خواب مستر4

تامین کلوز آپ در یکی از واحد ها

پذیرایی و نشیمن جداگانه

دارای روف گاردن بسیار مجلل


