المخطط الرئيسي
وحدات التاون هاوس

TOWNHOUSES
MASTER PLAN

المخطط الرئيسي وحدات التاون هاوس
TOWNHOUSES MASTER PLAN
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مخطط الوحدات

FLOOR PLANS

وحدات التاون هاوس

Townhouses

التاون هاوس نموذج 3A

Townhouse Type 3A

التاون هاوس نموذج 4A

Townhouse Type 4A

التاون هاوس نموذج 4B

Townhouse Type 4B

التاون هاوس نموذج 4C

Townhouse Type 4C

TOWNHOUSE
TYPE 3A
FROM 2371 TO 2870
SQUARE FEET

DISCLAIMER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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All dimensions are in imperial and metric, and measured from finish to finish
excluding construction tolerances.
All materials, dimensions, and drawings are approximate only.
Information is subject to change without notice at the developer’s absolute
discretion.
Actual area may vary from the stated area.
Drawings not to scale.
All images used are for illustrative purposes only and do not represent the
actual size, features, specifications, fittings, and furnishings.
The developer reserves the right to make revisions/alterations, at its absolute
discretion, without any liability whatsoever.

التاون هاوس
3A نموذج
2870  الى2371 من
قدم مربع
بيان إخالء المسؤولية
 ويتم قياسها من النهاية إلى،جميع األبعاد بالقياسات اإلمبريالية والمترية1.1
. باستثناء تحمل البناء،النهاية
.تكون جميع المواد واألبعاد والرسومات ً تقريبية فقط2.2
.المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار وفقا للتقدير المطلق للمطور3.3
.قد تختلف المنطقة الفعلية عن المنطقة القياسية4.4
.الرسومات ال تعتمد على مقياس5.5
 وال تمثل الحجم،جميع الصور المستخدمة هي ألغراض التوضيح فقط6.6
ً .الفعلي والميزات والمواصفات والتركيب والمفروشات
، تعديالت وفقا لتقديره المطلق/يحتفظ المطور بالحق في إجراء المراجعات7.7
.دون تحمل أي مسؤولية مهما كانت
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* تتفاوت مساحات القطع
*The plot size is various.

الطابق األول
FIRST FLOOR

الطابق األرضي
GROUND FLOOR

الطابق األول
FIRST FLOOR

الطابق األرضي
GROUND FLOOR
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مسار أشعة الشمس
SUN PATH

مجرى الرياح
WIND DIAGRAM
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الطابق األول

FIRST FLOOR

الطابق األرضي

GROUND FLOOR

TOWNHOUSE
TYPE 4A
FROM 2592 TO 2678
SQUARE FEET
DISCLAIMER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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All dimensions are in imperial and metric, and measured from finish to finish
excluding construction tolerances.
All materials, dimensions, and drawings are approximate only.
Information is subject to change without notice at the developer’s absolute
discretion.
Actual area may vary from the stated area.
Drawings not to scale.
All images used are for illustrative purposes only and do not represent the
actual size, features, specifications, fittings, and furnishings.
The developer reserves the right to make revisions/alterations, at its absolute
discretion, without any liability whatsoever.

التاون هاوس
4A نموذج
2678  الى2592 من
قدم مربع
بيان إخالء المسؤولية
 ويتم قياسها من النهاية إلى،جميع األبعاد بالقياسات اإلمبريالية والمترية1.1
. باستثناء تحمل البناء،النهاية
.تكون جميع المواد واألبعاد والرسومات ً تقريبية فقط2.2
.المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار وفقا للتقدير المطلق للمطور3.3
.قد تختلف المنطقة الفعلية عن المنطقة القياسية4.4
.الرسومات ال تعتمد على مقياس5.5
 وال تمثل الحجم،جميع الصور المستخدمة هي ألغراض التوضيح فقط6.6
ً .الفعلي والميزات والمواصفات والتركيب والمفروشات
، تعديالت وفقا لتقديره المطلق/يحتفظ المطور بالحق في إجراء المراجعات7.7
.دون تحمل أي مسؤولية مهما كانت
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الطابق األول
FIRST FLOOR

الطابق األرضي
GROUND FLOOR

الطابق األول
FIRST FLOOR

الطابق األرضي
GROUND FLOOR

* تتفاوت مساحات القطع

*The plot size is various.
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مسار أشعة الشمس
SUN PATH

مجرى الرياح
WIND DIAGRAM
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الطابق األول

FIRST FLOOR

الطابق األرضي

GROUND FLOOR

TOWNHOUSE
TYPE 4B
FROM 2946 TO 3026
SQUARE FEET
DISCLAIMER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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All dimensions are in imperial and metric, and measured from finish to finish
excluding construction tolerances.
All materials, dimensions, and drawings are approximate only.
Information is subject to change without notice at the developer’s absolute
discretion.
Actual area may vary from the stated area.
Drawings not to scale.
All images used are for illustrative purposes only and do not represent the
actual size, features, specifications, fittings, and furnishings.
The developer reserves the right to make revisions/alterations, at its absolute
discretion, without any liability whatsoever.

التاون هاوس
4B نموذج
3026  الى2946 من
قدم مربع
بيان إخالء المسؤولية
 ويتم قياسها من النهاية إلى،جميع األبعاد بالقياسات اإلمبريالية والمترية1.1
. باستثناء تحمل البناء،النهاية
.تكون جميع المواد واألبعاد والرسومات ً تقريبية فقط2.2
.المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار وفقا للتقدير المطلق للمطور3.3
.قد تختلف المنطقة الفعلية عن المنطقة القياسية4.4
.الرسومات ال تعتمد على مقياس5.5
 وال تمثل الحجم،جميع الصور المستخدمة هي ألغراض التوضيح فقط6.6
ً .الفعلي والميزات والمواصفات والتركيب والمفروشات
، تعديالت وفقا لتقديره المطلق/يحتفظ المطور بالحق في إجراء المراجعات7.7
.دون تحمل أي مسؤولية مهما كانت
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الطابق األول
FIRST FLOOR

الطابق األرضي
GROUND FLOOR

* تتفاوت مساحات القطع

*The plot size is various.

الطابق األول
FIRST FLOOR

الطابق األرضي
GROUND FLOOR
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مسار أشعة الشمس
SUN PATH

مجرى الرياح
WIND DIAGRAM
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الطابق األول

FIRST FLOOR

الطابق األرضي

GROUND FLOOR

TOWNHOUSE
TYPE 4C
FROM 2946 TO 3026
SQUARE FEET
DISCLAIMER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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All dimensions are in imperial and metric, and measured from finish to finish
excluding construction tolerances.
All materials, dimensions, and drawings are approximate only.
Information is subject to change without notice at the developer’s absolute
discretion.
Actual area may vary from the stated area.
Drawings not to scale.
All images used are for illustrative purposes only and do not represent the
actual size, features, specifications, fittings, and furnishings.
The developer reserves the right to make revisions/alterations, at its absolute
discretion, without any liability whatsoever.

التاون هاوس
4C نموذج
3026  الى2946 من
قدم مربع
بيان إخالء المسؤولية
 ويتم قياسها من النهاية إلى،جميع األبعاد بالقياسات اإلمبريالية والمترية1.1
. باستثناء تحمل البناء،النهاية
.تكون جميع المواد واألبعاد والرسومات ً تقريبية فقط2.2
.المعلومات عرضة للتغيير دون إشعار وفقا للتقدير المطلق للمطور3.3
.قد تختلف المنطقة الفعلية عن المنطقة القياسية4.4
.الرسومات ال تعتمد على مقياس5.5
 وال تمثل الحجم،جميع الصور المستخدمة هي ألغراض التوضيح فقط6.6
ً .الفعلي والميزات والمواصفات والتركيب والمفروشات
، تعديالت وفقا لتقديره المطلق/يحتفظ المطور بالحق في إجراء المراجعات7.7
.دون تحمل أي مسؤولية مهما كانت
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الطابق األول
FIRST FLOOR

الطابق األرضي
GROUND FLOOR

الطابق األول
FIRST FLOOR

الطابق األرضي
GROUND FLOOR

* تتفاوت مساحات القطع

*The plot size is various.
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مسار أشعة الشمس
SUN PATH

مجرى الرياح
WIND DIAGRAM
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الطابق األول

FIRST FLOOR

الطابق األرضي

GROUND FLOOR

PLACING VALUE
ABOVE ALL
Investing in MAG EYE is a decision you will never regret, as
our first of its kind customer centric approach ensures your
home is a flawless blend of quality real estate, planned
community living and honest ROI. In order to ensure you get
the value you deserve, each apartment and townhouse is
planned and built around maximised amenities at the best
available price points, a technique pioneered by
‘MAG of Value’ - the value home division of MAG PD.
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القيمة في
المقام األول
ً
 ألن، فلن تندم على ذلك أبدا،”إذا قررت االستثمار في “ماج آي
 يضمن، والمرتكز على خدمة العمالء،هذا النهج األول من نوعه
ً
 والعيش في،لك منزال يجمع بين أرقى سمات الجودة العقارية
ّ
. والعائد المضمون على االستثمار،مجمع يمتاز بالتخطيط الراقي
 يتم التخطيط لكافة،ولضمان الحصول على القيمة التي تستحقها
الشقق ووحدات التاون هاوس والبنتهاوس وتطويرها حول المرافق
 وهو أسلوب، مع طرحها بأفضل األسعار الممكنة،المتعددة
.”استحدثه قسم “ماج أوف فاليو” في “ماج للتطوير العقاري
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ABOUT
MAG OF VALUE
MAG of Value is dedicated towards planning and
building real estate projects that are exceptional yet
affordable, catering the needs and preferences of
mid-income earners.
Placing affordability as its prime priority, MAG of Value is

”“ماج أوف فاليو
ترتكز مهمة قسم “ماج أوف فاليو” على التخطيط وبناء المشاريع
 من أجل تلبية احتياجات،العقارية االستثنائية بأسعار معقولة
 وبما يتوافق مع الخيارات المعيشية التي،ذوي الدخل المتوسط
.يفضلونها
 يقوم،ومن خالل االهتمام باألسعار المعقولة كأولوية رئيسية

building MAG 5 Boulevard in Dubai South - a project

 وهو مشروع، بوليفارد” في دبي الجنوب5 هذا القسم بتطوير “ماج

that will be home to a community spread across 800,000

 وحدة1488  ويضم، ألف قدم مربع800 يتم إنشاؤه على مساحة

square feet with 1488 residential units.
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نبذة عن قسم

.سكنية
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