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السيد / المهندس
عبداهلل الموسوي

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
بالبدايــة تــرى إدارتنــا كويتيــة 100%، وال تحاتــون ترانــا 
منكــم و فيكــم، فخدمــة الكويــت و عيــال ديرتنــا 
وكذلــك األرض اللــي تربينــا عليهــا هــي مــن أهــم 
مصاديــق عملنــا وشــرف كبيــر لنــا. وطبعــا راح نقــدم 
فــي مشــاريعنا،  الضمانــات  الخدمــات وكل  أفضــل 
واللي تعتبر هي األســاس لراحة عمالئنا. و شــركتكم 
راح تصمــم وتبنــي وتشــطب لكــم بيوتكــم وفللكــم 
ومشــاريعكم وانتــوا مرتاحيــن البــال . وكل هــذا مــن 
خــالل توفيــر أفضــل وأمهــر المهندســين المختصيــن 

والفنييــن واإلدارييــن.   
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مهمتنا

رؤيتنا

تسعى شركة برافو هومز لتحقيق أهدافها ورؤيتها من خالل :

1- ســرعة اإلنجــاز والدقــة فــي المشــاريع واإللتــزام بمعاييــر الجــودة 
العاليــة.

2- المحافظــة علــى إرضــاء جميــع عمالئهــا بهــدف االرتقــاء بســمعة 
الشركة.

3- االختيــار الدقيــق لفريــق العمــل ألداء واســتكمال مشــاريع عمالئنا 
بأفضــل صورة.

إلــى  للمبانــي  العامــة  للمقــاوالت  برافــو هومــز  تســعى شــركة 
ــز التواجــد فــي قطــاع اإلنشــاءات  تحقيــق رؤيتهــا الطموحــة لتعزي

الكويتيــة وذلــك بالتركيــز علــى قطــاع المقــاوالت والبنــاء.

1 - تــم إنجــاز المئــات من المشــاريع المختلفة فــي مجال المقــاوالت والبناء، 
ســواًء أعمــال الهيــكل األســود كمصنعيــات أو مــع المــواد أو أعمــال 
البنــاء عالمفتــاح أو أعمــال الترميــم و اإلضافــة أو أعمــال التشــطيبات 

ــة. المختلف
2 - تم إنجاز هذه المشاريع في مختلف مناطق دولة الكويت مثل :

     ) الرميثيــة - ســلوى - بيــان - مشــرف - المســايل - الفنيطيــس - بوفطيــرة - 
صبــاح األحمــد الســكنية - الوفــرة - الخيــران البحريــة - غــرب عبــداهلل المبــارك 
- غــرب الجليــب - الســالم - مبــارك الكبيــر - الجابريــة - الفحيحيــل - جابــر 
العلــي - شــمال غــرب الصليبيخــات - الرحــاب - الســالمية - الشــعب - الشــعب 
البحــري - خيطــان - األحمــدي - اليرمــوك - الشــهداء - المطــالع - جنــوب 

عبــداهلل المبــارك - الروضــة  - الدســمة - الدعيــة - الســرة - كيفــان
        - الخالديــة - العديليــة - غرناطــة - القيــروان - العقيلــة - المهبولــة - األندلس 

- العارضيــة - الزهــراء - الصديــق - حطيــن - القريــن - العــدان - جابر األحمد
       - سعد العبداهلل(. 

1 - دعم و تنفيذ المشاريع الصغيرة والكبيرة في دولة الكويت.
2 - المشــاركة فــي األعمــال التنمويــة وفــق الخطــط المدروســة لدولتنــا الحبيبــة 

وبــكل مصداقيــة و أمانــة وكل مــا يخــدم المصلحــة العامــة.
3 - المحافظة على تنمية التطور العمراني وفق معايير ودراسات مطروحة.

4 - تنفيذ المشاريع بدقة وكفاءة عالية.
5 - إســتخدام المــوارد البشــرية واألنظمــة اإلداريــة والماليــة الحديثــة بإمكانيــات 

تقنيــة متميــزة.
6 - اإللتزام بكافة الضمانات المقدمة لعمالء الشركة. 

إنجازاتنا

أهدافنا
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1 - إدارة كويتية متخصصة .

2 - شركة مصنفة لدى بلدية الكويت ، تصنيف )ب( .

3 - شــركة قائمــة ولديهــا كيــان قانونــي ومقــر للشــركة باإلضافــة 
التجاريــة. للرخــص 

ــود  ــكل األس ــامه ) الهي ــع أقس ــاوالت بجمي ــال المق ــي مج ــل ف 4 - نعم
كمصنعيــات أو بالمــواد + عالمفتــاح + أعمــال التشــطيب المختلفــة

       + الترميم واإلضافة ( .

5 - نعمــل فــي مجــال بنــاء الفلــل والبنايــات والمشــاريع الحكوميــة 
والخاصــة واألهليــة وغيرهــا.

6 - خبرة ميدانية ال تقل عن 15 سنة في قطاع المقاوالت.

7 - تــم انجــاز المئــات مــن المشــاريع والفلــل فــي مختلــف مناطــق دولــة 
الكويت.

8 - الســمعة الطيبــة التــي كســبتها الشــركة وثقــة العمــالء وذلــك بعــد 
مــرور ســنوات مــن العمــل وانجــاز المئــات مــن المشــاريع المختلفــة.

9 - تقديم أفضل األسعار مع المحافظة على الجودة العالية.

10 - توفيــر أفضــل وأمهــر المهندســين والفنييــن المختصيــن فــي 

المقــاوالت.  مجــال 

11 - قــدرة وخبــرة المهندســين علــى إعطــاء الحلــول الســريعة وبشــكل 

ســليم ألي مشــكلة قــد تحــدث.

12 - متابعــة العمــالء بشــكل مســتمر ورفــع تقاريــر أواًل بأول عــن انجازات 

المشروع.

13 - األمانة والمصداقية هما الشعار األول لدى شركة برافو هومز.

14 - الضمان الكامل لإلنتهاء من جميع المشاريع وتسليمها.

15 - تنفيــذ المشــاريع بســرعة ودقــة وكفــاءة  عاليــة مــع اإللتــزام 

الجــودة. بمعاييــر ضبــط 

16 - ضمان وكفالة جميع األعمال المنجزة.

17 - االبتســامة ورحابــة الصــدر وإرضــاء العمــالء بهــدف اإلرتقــاء بســمعة 

الشركة.

18 - المرونة المالية مع العمالء في حال التأخر بالسداد.

19 - قوة العقود والمحافظة على حقوق العمالء.

خدماتنالماذا برافو هومز

1 - أعمال الهيكل األسود
      ) مصنعيات أو مع المواد (.

2 - بناء عالمفتاح.

3 - الترميم و اإلضافة.

4 - أعمال الكهرباء.

5 - أعمال الصحي.

6 - أعمال المساح.

7 - أعمال الواجهات و التكسية الخارجية.

8 - أعمال العازل.

9 - أعمال الديكور.

10 - أعمال األرضيات و الحوائط

) السيراميك - الرخام الجرانيت - الباركيه (.

11 - أعمال األلمنيوم.

12 - أعمال األبواب.

13 - أعمال المنجور. 

14 - أعمال األصباغ. 

15 - أعمال الدرابزين.

16 - أعمال الشتر.

17 - أعمال التكييف.

18 - أعمال المصاعد.

19 - أعمال أحواض السباحة.

20 - أعمال التهوية المركزية.

21 - أعمال الغاز المركزي.

22 - أعمال المكنسة المركزية.

23 - أعمال السخان المركزي.



المواصفات تفاصيل البند البند

عازل طربال 180 بوليستر حمامات + مطابخ

عازل مائي وحراريالعازل
رش امريكي

األسطح

أرضيات الصاالت و الديوانية بقيمة 2.250 د.ك للمتر المربع الواحد
في الدور األرضي

األرضيات 
والحوائط

أرضيات باقي الصاالت + الغرف والممرات بقيمة 2 د.ك للمتر المربع الواحد

أرضيات و حوائط الحمامات و المطابخ بقيمة 1.750 د.ك للمتر المربع الواحد

الساللم بقيمة 3 د.ك للمتر المربع الواحد

 الديكور مستويين للصالة والديوانية فقط
- و مستوى واحد لباقي القسيمة ـــــــــــ الديكور

جي تي سي - جوتن - لون أبيض مطفي ـــــــــــ الصبغ
بقيمة 60 د.ك األبواب الداخلية

األبواب
بقيمة 175 د.ك األبواب الرئيسية عدد 3

قطاع خصوصي - سماكة 1.8 ملم - دبل جام
- اكسسوارات إيطالي

ـــــــــــ الشبابيك

باناسونيك شفاط عادي الشفاط
كولكس - كفالة سنة شامل + 5 سنوات كومبريسور كولكس التكييف

مخطط معماري - مخطط إنشائي - الرخصة
3D تصميم الواجهة -

ـــــــــــ المخطط

حديد كويتي أو اماراتي أو سعودي
- الخرسانة ) أسيكو - بورتالند - اسمنت الكويت - بيتك(

- طابوق أبيض )أسيكو - الصناعات - االتحاد(
- طابوق أسود )بخاري درجة أولى( - اسمنت الكويت

أعمال الهيكل األسود
مصنعيات + المواد

الهيكل  
األسود

المواصفات تفاصيل البند البند

دخيل الجسار دي بي + كيوبيكال + بريكرات + بوكسات

الكهرباء
عدساني بايبات

الخليج وايرات

الفنار بالكات و سويتشات

عدساني بايبات الصرف
الصحي

عدساني بايبات التغذية

سخان أمريكي عدد 2 - حجم 80 جالون سخان مركزي السخان

أطقم الصحي الرئيسية بقيمة 120 د.ك
والباقي بقيمة 100 د.ك

المغسلة - شاور - مرحاض
خالطات - اكسسوارات أطقم الصحي

 نوع ) نعمة - الوطنية - معزول 3 طبقات (
1200 جالون عدد 1 خزان ماء - لعدد دورين

 نوع ) نعمة - الوطنية - معزول 3 طبقات (خزان الماء
1000 جالون عدد 2 خزان ماء - لعدد دورين ونص وأكثر

الزوايا سعودي - الشبك رول
طرطشة - بطانة - ظهارة 

المساح الداخلي

الزوايا سعودي - لوح الشبك 900 جرامالمساح
+ الشبك رول

المساح الخارجي

 KPC الواجهة  سيجما 3 ملم - حماية من شركة
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بكج برافو الفضي ) عالمفتاح (



المواصفات تفاصيل البند البند

أرضيات الصاالت و الديوانية بقيمة 3.500 د.ك للمتر المربع الواحد
في الدور األرضي

األرضيات 
والحوائط

أرضيات باقي الصاالت + الغرف والممرات بقيمة 2.500 د.ك للمتر المربع الواحد

أرضيات و حوائط الحمامات و المطابخ بقيمة 2.250 د.ك للمتر المربع الواحد

الساللم بقيمة 4 د.ك للمتر المربع الواحد

 الديكور مستويين للصالة والديوانية وعدد 5 غرف مخفي جانبي 
- و باقي الغرف والحمامات والمطابخ والخدمات سادة

ـــــــــــ الديكور

جي تي سي - جوتن - لون أبيض مطفي ـــــــــــ الصبغ
بقيمة 75 د.ك األبواب الداخلية

األبواب
بقيمة 250 د.ك األبواب الرئيسية عدد 3

قطاع خصوصي - سماكة 1.8 ملم - دبل جام
- دبل أكشن للصالة والديوانية - اكسسوارات إيطالي

ـــــــــــ الشبابيك

بقيمة 18 د.ك للمتر الواحد الساللم الداخلية الدرابزين
شفاط مركزي عدد 4 حمامات - شفاط عادي باناسونيك شفاط عادي + شفاط مركزي الشفاط

كولكس - كفالة سنة شامل + 5 سنوات كومبريسور كولكس التكييف

مصعد إيطالي بقيمة 3000 د.ك ـــــــــــ المصعد
مخطط معماري - مخطط إنشائي - الرخصة

3D تصميم الواجهة -
ـــــــــــ المخطط

حديد كويتي أو اماراتي أو سعودي
- الخرسانة ) أسيكو - بورتالند - اسمنت الكويت - بيتك(

- طابوق أبيض )أسيكو - الصناعات - االتحاد(
- طابوق أسود )بخاري درجة أولى( - اسمنت الكويت

أعمال الهيكل األسود
مصنعيات + المواد

الهيكل  
األسود

المواصفات تفاصيل البند البند

دخيل الجسار دي بي + كيوبيكال + بريكرات + بوكسات

الكهرباء
عدساني بايبات

الخليج وايرات

انجليزي بالكات و سويتشات

عدساني بايبات الصرف
الصحي

ألماني اليوسفي بايبات التغذية

سخان أمريكي عدد 2 - حجم 80 جالون سخان مركزي السخان
أطقم الصحي الرئيسية بقيمة 175 د.ك

والباقي بقيمة 150 د.ك
المغسلة - شاور - مرحاض

خالطات - اكسسوارات أطقم الصحي

 نوع ) نعمة - الوطنية - معزول 3 طبقات (
1000 جالون عدد 2 خزان ماء خزان الماء

شتر بوكس كويتي ـــــــــــ شتر بوكس
الزوايا انجليزي - الشبك رول - طرطشة - بطانة - ظهارة المساح الداخلي

الزوايا انجليزي - لوح الشبك 1100 جرامالمساح المساح الخارجي

 KPC الواجهة  سيجما 3 ملم - حماية من شركة

عازل طربال 180 بوليستر حمامات + مطابخ

عازل مائي وحراريالعازل
رش امريكي + جيتاروف

األسطح
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بكج برافو الذهبي ) عالمفتاح (



المواصفات تفاصيل البند البند

دخيل الجسار دي بي + كيوبيكال + بريكرات + بوكسات

الكهرباء
عدساني بايبات

الخليج وايرات

انجليزي بالكات و سويتشات

ألماني اليوسفي بايبات الصرف
الصحي

ألماني اليوسفي بايبات التغذية

سخان أمريكي عدد 2 - حجم 80 جالون سخان مركزي السخان
أطقم الصحي الرئيسية بقيمة 225 د.ك

والباقي بقيمة 200 د.ك + سيفون مخفي عدد 3
المغسلة - شاور - مرحاض

خالطات - اكسسوارات أطقم الصحي

 نوع ) نعمة - الوطنية - الزامل - معزول 4 طبقات (
1000 جالون عدد 2 خزان ماء خزان الماء

شتر كويتي - ماكينة فرنسية ـــــــــــ الشتر
الزوايا انجليزي - الشبك رول - طرطشة - بطانة - ظهارة المساح الداخلي

الزوايا انجليزي - لوح الشبك 1100 جرامالمساح المساح الخارجي

سيجما 2-3 ملم - حماية من همبل الواجهة 

عازل طربال 200 بوليستر حمامات + مطابخ

عازل مائي وحراريالعازل
رش امريكي + جيتاروف

األسطح

المواصفات تفاصيل البند البند

أرضيات الصاالت و الديوانية في الدور األرضي بقيمة 5 د.ك للمتر المربع الواحد

األرضيات 
والحوائط

أرضيات باقي الصاالت + الغرف والممرات بقيمة 4 د.ك للمتر المربع الواحد

أرضيات و حوائط الحمامات و المطابخ بقيمة 3 د.ك للمتر المربع الواحد

الساللم بقيمة 5.500 د.ك للمتر المربع الواحد

ديكور أمريكي )مخفي جانبي( للصالة والديوانية - وديكور مستويين 
للغرف - وديكور سادة للحمامات والمطابخ والخدم والخدمات ـــــــــــ الديكور

جي تي سي - جوتن - لون أبيض مطفي + أصباغ ملونة لعدد 5 غرف ـــــــــــ الصبغ
بقيمة 90 د.ك األبواب الداخلية

األبواب
بقيمة 350 د.ك األبواب الرئيسية عدد 3

قطاع خصوصي - سماكة 2 ملم - دبل جام - دبل أكشن للصالة 
والديوانية وغرفة نوم رئيسية - اكسسوارات إيطالي

ـــــــــــ الشبابيك

بقيمة 23 د.ك للمتر الواحد الساللم الداخلية الدرابزين
شفاط مركزي لجميع الحمامات شفاط مركزي الشفاط

كولكس - كفالة سنة شامل + 5 سنوات كومبريسور كولكس التكييف
مصعد إيطالي بقيمة 3500 د.ك ـــــــــــ المصعد

سيستم كاميرا خارجية عدد 4 نقاط كاميرا خارجية الكاميرا
الغاز المركزي لجميع المطابخ الرئيسية ـــــــــــ الغاز المركزي

مخطط معماري - مخطط إنشائي - الرخصة
2D 3 - مخطط التوزيعات الكهربائية واألثاثD تصميم الواجهة -

ـــــــــــ المخطط

حديد كويتي أو اماراتي أو سعودي
الخرسانة ) أسيكو - بورتالند - اسمنت الكويت - بيتك(

- طابوق أبيض )أسيكو - الصناعات(
- طابوق أسود )بخاري درجة أولى( - اسمنت الكويت

أعمال الهيكل األسود
مصنعيات + المواد

الهيكل  
األسود
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بكج برافو البالتيني ) عالمفتاح (



المواصفات تفاصيل البند البند

أرضيات الصاالت و الديوانية في الدور األرضي بقيمة 10 د.ك للمتر المربع الواحد

األرضيات 
والحوائط

أرضيات باقي الصاالت + الغرف والممرات بقيمة 8 د.ك للمتر المربع الواحد

أرضيات و حوائط الحمامات و المطابخ بقيمة 7 د.ك للمتر المربع الواحد

الساللم بقيمة 8 د.ك للمتر المربع الواحد

الديكور أمريكي ) مخفي جانبي ( لكامل القسيمة
عدا الحمامات والمطابخ والخدمات سادة ـــــــــــ الديكور

جي تي سي - جوتن - لون أبيض مطفي + أصباغ سان ماركو للصالة 
والديوانية وغرفة نوم رئيسية

ـــــــــــ الصبغ

بقيمة 120 د.ك األبواب الداخلية
األبواب

بقيمة 800 د.ك األبواب الرئيسية عدد 3
قطاع انستلكس فرنسي - سماكة 2 ملم - دبل جام - دبل أكشن 

للصالة والديوانية وغرفة نوم رئيسية - اكسسوارات إيطالي
ـــــــــــ الشبابيك

بقيمة 30 د.ك للمتر الواحد الساللم الداخلية الدرابزين
شفاط مركزي لجميع الحمامات + الصالة الرئيسية والديوانية شفاط مركزي الشفاط

كولكس - كفالة سنة شامل + 5 سنوات كومبريسور كولكس التكييف
بقيمة 6000 د.ك ـــــــــــ المصعد

سيستم كاميرا خارجية عدد 6 نقاط كاميرا خارجية الكاميرا
مكنسة مركزية لكامل القسية المكنسة
الغاز المركزي لجميع المطابخ ـــــــــــ الغاز المركزي

مخطط معماري - مخطط إنشائي - الرخصة
2D 3 - مخطط التوزيعات الكهربائية واألثاثD تصميم الواجهة -

ـــــــــــ المخطط

حديد كويتي
الخرسانة ) أسيكو - بورتالند - اسمنت الكويت(

- طابوق أبيض )أسيكو - الصناعات(
- طابوق أسود )بخاري درجة أولى( - اسمنت الكويت

أعمال الهيكل األسود
مصنعيات + المواد

الهيكل  
األسود

المواصفات تفاصيل البند البند

سيمنز دي بي + كيوبيكال + بريكرات + بوكسات

الكهرباء
عدساني بايبات

الخليج وايرات

باناسونيك بالكات و سويتشات

ترين بايبات الصرف
الصحي

السهو بايبات التغذية

سخان أمريكي عدد 2 - حجم 120 جالون - تركيب جهاز تحكم في ضغط 
المضخة مع خاصية توفير الكهرباء والماء سخان مركزي السخان

أطقم الصحي )مخفي( - الحمامات الرئيسية بقيمة 500 د.ك
والباقي بقيمة 400 د.ك

المغسلة - شاور - مرحاض
خالطات - اكسسوارات أطقم الصحي

GRB من نوع عدد 1 خزان ماء خزان الماء
شتر ألماني - ماكينة فرنسية ـــــــــــ الشتر

الزوايا انجليزي - الشبك ألواح 1100 جرام - طرطشة - بطانة - ظهارة المساح الداخلي

الزوايا انجليزي - لوح الشبك 1200 جرامالمساح المساح الخارجي

سيجما 2-3 ملم - حماية من همبل + حجر خارجي 80 متر بقيمة 8 د.ك للمتر الواجهة 

عازل طربال 200 بوليستر حمامات + مطابخ

عازل طربال 200 بوليستر أو عازل مائي وحراريالعازل
رش امريكي + جيتاروف + صبغ حماية إيبوكسي

األسطح

1213

) عالمفتاح (بكج برافو الماسي



المواصفات تفاصيل البند البند
أرضيات الصاالت و الديوانية في الدور األرضي بقيمة 25 د.ك للمتر المربع الواحد

األرضيات 
والحوائط

أرضيات باقي الصاالت + الغرف والممرات بقيمة 15 د.ك للمتر المربع الواحد

أرضيات و حوائط الحمامات و المطابخ بقيمة 12 د.ك للمتر المربع الواحد

أرضيات األسطح واألحواش بقيمة 5 د.ك للمتر المربع الواحد
الساللم بقيمة 15 د.ك للمتر المربع الواحد

الديكور أمريكي ) مخفي جانبي ( لكامل القسيمة جبس بورد
+ الحمامات جبس بورد مقاوم للرطوبة + المطابخ جبس بورد مقاوم للحريق ـــــــــــ الديكور

جوتن - لون أبيض مطفي + أصباغ سان ماركو وبديل الخشب والرخام للصالة والديوانية 
وغرفة نوم رئيسية ـــــــــــ الصبغ

بقيمة 150 د.ك األبواب الداخلية
األبواب

للصالة عدد 1 باب بقيمة 3000 د.ك + لألحواش عدد 2 باب بقيمة 1000 د.ك للباب الواحد األبواب الرئيسية عدد 3

قطاع انستلكس أوتيكنال فرنسي - ثيرمال بريك - سماكة 2 ملم
- تريبيل جام - دبل أكشن للصالة والديوانية وغرفة نوم رئيسية - اكسسوارات فرنسي

ـــــــــــ الشبابيك

بقيمة 90 د.ك للمتر الواحد الساللم الداخلية الدرابزين
شفاط مركزي لجميع الحمامات + الديوانية + مداخن المطابخ

من نوع ميتاليكس أو داسكو شفاط مركزي الشفاط
نظام ) VRF ( - كفالة سنة شامل + 5 سنوات كومبريسور

+ تغليف الدكتات بعازل فوستر ) VRF ( نظام التكييف
بقيمة 10000 د.ك نوع أوتيس ـــــــــــ المصعد

سيستم كاميرا خارجية عدد 6 نقاط كاميرا خارجية الكاميرا
مكنسة مركزية لكامل القسية المكنسة

الغاز المركزي لجميع المطابخ + كاشف الغاز + سولونير فالف ـــــــــــ الغاز المركزي
مخطط معماري - مخطط إنشائي - الرخصة

2D 3 - مخطط التوزيعات الكهربائية واألثاثD تصميم الواجهة -
ـــــــــــ المخطط

أعمال الهيكل األسود تتم باستخدام الشدة المعدنية
- حديد كويتي - الخرسانة ) أسيكو - بورتالند - اسمنت الكويت(

- اسمنت الكويت
- طابوق أسود خارجي )المسيلة عازل للحرارة(

- طابوق أسود داخلي ) المسيلة مقاوم للحريق وعازل للصوت (

أعمال الهيكل األسود
مصنعيات + المواد

الهيكل  
األسود

المواصفات تفاصيل البند البند
سيمنز دي بي + كيوبيكال + بريكرات + بوكسات

الكهرباء
عدساني أحمر بايبات

الخليج وايرات

لغراند فرنسي - MK انجليزي - abb سويسري بالكات و سويتشات

جبريت بايبات الصرف
السهوالصحي بايبات التغذية

سخان أمريكي عدد 2 - حجم 120 جالون - مضخات ذكية
- فلتر 4 مراحل - فلتر رملي سخان مركزي السخان

أطقم الصحي )مخفي نوع جبريت( - الحمامات الرئيسية بقيمة 600 د.ك
والباقي بقيمة 500 د.ك - المغاسل رخام إيطالي بقيمة 750 د.ك

المغسلة - شاور - مرحاض
خالطات - اكسسوارات أطقم الصحي

من نوع GRB - ميتسوبيشي ياباني + مبرد ماء عدد 1 خزان ماء خزان الماء
شتر ألماني - ماكينة ألماني ـــــــــــ الشتر

الزوايا انجليزي كتنيك - الشبك ألواح 1200 جرام - طرطشة
- بطانة - ظهارة - رمل الصناعات المساح الداخلي

حجر خارجي من نوع برتغالي لكامل واجهات القسيمة بقيمة 35 د.ك للمتر الواحدالمساح
تركيب ميكانيكي - تركيب عازل حراري الواجهة 

عازل مواد خصوصية من شركة البحر بردويل
+ طربال 200 بوليستر سعودي + طبقة حماية حمامات + مطابخ

عازل طربال 200 بوليستر + عازل مائي وحراريالعازل
رش امريكي + جيتاروف + صبغ حماية إيبوكسي
+ فواصل تمدد لألسطح + تركيب زوايا ألمنيوم

األسطح

1415

بكج برافو VIP ) عالمفتاح (



المواصفات تفاصيل البند البند

أرضيات الصاالت و الديوانية في الدور األرضي بقيمة 2.250 د.ك للمتر المربع الواحد

األرضيات 
والحوائط

أرضيات باقي الصاالت + الغرف والممرات بقيمة 2 د.ك للمتر المربع الواحد

أرضيات و حوائط الحمامات و المطابخ بقيمة 1.750 د.ك للمتر المربع الواحد

الساللم بقيمة 3 د.ك للمتر المربع الواحد

ـــــــــــ الديكور مستوى واحد لكامل القسيمة الديكور

الصناعات الوطنية - لون أبيض مطفي ـــــــــــ الصبغ

بقيمة 60 د.ك األبواب الداخلية
األبواب

بقيمة 175 د.ك األبواب الرئيسية عدد 3

قطاع خصوصي - سماكة 1.8 ملم - دبل جام - اكسسوارات ـــــــــــ الشبابيك

باناسونيك شفاط عادي الشفاط

أالسكا - كفالة سنة شامل
+ 5 سنوات كومبريسور

أالسكا التكييف

مخطط معماري - مخطط إنشائي
3D الرخصة - تصميم الواجهة -

ـــــــــــ المخطط

حديد كويتي أو اماراتي أو سعودي
- الخرسانة ) أسيكو - بورتالند - اسمنت الكويت - بيتك(

- طابوق أبيض )أسيكو - الصناعات - االتحاد(
- طابوق أسود )بخاري درجة أولى( - اسمنت الكويت

أعمال الهيكل األسود
مصنعيات + المواد

الهيكل  
األسود

1617

المواصفات تفاصيل البند البند

أدمور دي بي + كيوبيكال + بريكرات + بوكسات

الكهرباء
الصايغ بايبات

سعودي أو سويدي وايرات

الفنار بالكات و سويتشات

الصايغ بايبات الصرف
الصحي

تركي بايبات التغذية

سخان أمريكي عدد 2 - حجم 80 جالون سخان مركزي السخان

أطقم الصحي الرئيسية بقيمة 100 د.ك والباقي بقيمة 80 د.ك المغسلة - شاور - مرحاض - خالطات - اكسسوارات أطقم الصحي

عدد 1 خزان ماء - لعدد دورين نوع ) نعمة - الوطنية - معزول 3 طبقات ( 1200 جالون
خزان الماء

عدد 2 خزان ماء - لعدد دورين ونص وأكثر نوع ) نعمة - الوطنية - معزول 3 طبقات ( 1000 جالون

الزوايا كويتي - الشبك رول - طرطشة - بطانة - ظهارة  المساح الداخلي

الزوايا كويتي - لوح الشبك 900 جرام + الشبك رولالمساح المساح الخارجي

الواجهة  سيجما 3 ملم - حماية من شركة الصناعات الوطنية 

عازل طربال 180 بوليستر حمامات + مطابخ
العازل

عازل طربال األسطح

بكج برافو التوفير ) عالمفتاح (



1819

المواصفات تفاصيل البند البند
دخيل الجسار دي بي + كيوبيكال + بريكرات + بوكسات

عدسانيالكهرباء بايبات
الخليج وايرات

عدساني بايبات الصرف
عدسانيالصحي بايبات التغذية

الزوايا سعودي - الشبك رول - طرطشة - بطانة - ظهارة  المساح الداخلي

الزوايا سعودي - لوح الشبك 900 جرام + الشبك رولالمساح المساح الخارجي

KPC الواجهة  سيجما 3 ملم - حماية من شركة
عازل طربال 180 بوليستر حمامات + مطابخ

العازل
عازل مائي وحراري - رش أمريكي األسطح

التوريد على حساب المالك شامل مواد تركيب السيراميك + المصنعيات األرضيات 
والحوائط

- الديكور مستويين للصالة والديوانية فقط
- ومستوى واحد لباقي القسيمة ـــــــــــ الديكور

جي تي سي - لون أبيض مطفي ـــــــــــ الصبغ
3D مخطط معماري - مخطط إنشائي - الرخصة - تصميم الواجهة ـــــــــــ المخطط

حديد كويتي أو اماراتي أو سعودي
- الخرسانة ) أسيكو - بورتالند - اسمنت الكويت - بيتك(

- طابوق أبيض )أسيكو - الصناعات - االتحاد(
- طابوق أسود )بخاري درجة أولى( - اسمنت الكويت

أعمال الهيكل األسود
مصنعيات + المواد

الهيكل 
األسود

التكييف - األلمنيوم - توريد السيراميك
األبواب - أطقم الصحي - السخان المركزي

التهوية - خزان الماء

يتم التوريد
على حساب المالك

الغير
مشمول

المواصفات تفاصيل البند البند
دخيل الجسار دي بي + كيوبيكال + بوكسات

الكهرباء
عدساني بايبات

عدساني بايبات الصرف
الصحي

عدساني بايبات التغذية

الزوايا سعودي - الشبك رول - طرطشة - بطانة - ظهارة  المساح الداخلي

الزوايا سعودي - لوح الشبك 900 جرام + الشبك رولالمساح المساح الخارجي
KPC الواجهة  سيجما 3 ملم - حماية من شركة

مخطط معماري - مخطط إنشائي
3D الرخصة - تصميم الواجهة -

ـــــــــــ المخطط

حديد كويتي أو اماراتي أو سعودي
- الخرسانة ) أسيكو - بورتالند - اسمنت الكويت - بيتك(

- طابوق أبيض )أسيكو - الصناعات - االتحاد(
- طابوق أسود )بخاري درجة أولى( - اسمنت الكويت

أعمال الهيكل األسود
مصنعيات + المواد

الهيكل 
األسود

المواصفات تفاصيل البند البند
حديد كويتي أو اماراتي أو سعودي

- الخرسانة ) أسيكو - بورتالند - اسمنت الكويت - بيتك(
- طابوق أبيض )أسيكو - الصناعات - االتحاد(

- طابوق أسود )بخاري درجة أولى( - اسمنت الكويت

أعمال الهيكل األسود
مصنعيات + المواد

الهيكل 
األسود

بكج برافو ) النص تشطيب (بكج برافو البرونزي ) المرن (

بكج برافو ) الهيكل األسود مع المواد (



• الهيكل األسود 10 سنوات.

• العازل 5 سنوات للطربال و 10 سنوات للرش األمريكي.

• الشبابيك 15 سنة.

• التكييف سنة شامل و 5 سنوات على الكمبيريسور.

• المصعد 10 سنوات.

• البيلر والسخان المركزي 3 سنوات شامل و 5 سنوات على السخان.

• بايبات الصحي العدساني 5 سنوات و األلماني 10 سنوات.

• خزان الماء 10 سنوات.

• األبواب 7 سنوات .

• جميع الكفاالت قد تتغير وذلك حسب المصدر.

الكفاالت

20



www.bravo-homes.net
info@bravo-homes.net

96000842 - 90003761
bravo_homes

مدينة الكويت - شارع السور
برج جاسم - الدور 4

إدارة كويتية

مصنفون (ب) لدى بلدية الكويت

بروفايل الشركة
Company Profile


