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بيت آرت كازا 
حلول مصرفية سهلة لتشطيب منزلك



1



2

Our 25 years experience in construction and building material industry has allowed us to understand the 

process and the steps needed to complete building and furnishing a house. We know our customers do 

not compromise on quality when finishing their place of comfort, yet we understand that priorities and 

budget play an important role as well. So, we have created this booklet to illustrate and break down 

financial solutions through monthly payments.  

Here you will find three examples of materials grouped based on budget:  

Onici, Marmi, and Pietra. 

2020 marks the launch of Artecasa Financing so you do not have to compromise on your dream home.  

The monthly cost break down has been calculated based on the average square meters of flooring and 

number of rooms and bathroom of houses in Kuwait. 

خبرتنا لمدة ٢٥ سنة في السوق خلتنا نفهم كل الخطوات اللي يحتاجها الشخص عشان يخلص شغل البيت والديكور والفرش. ندري إن 

زبائن آرت كازا يحبون كل شي يعكس الجودة والتصميم في عملية البنيان والفرش عشان جذي سوينا لكم هذا الكتاب ليسهل عليكم 

عملية االختيار ويوفر لكم حلول مالية مريحة بنظام األقساط الشهرية وتقدرون من خاللها تخلصون بنيان وديكور البيت وبنفس الوقت 

ترتبون ميزانيتكم. 

راح تالقون في هذا الكتاب ثالثة أمثلة لمجاميع من المواد محسوبة لكم على حسب الميزانية: 

أونيجي، مارمي، و بييترا.  

تعتبر سنة ٢٠٢٠ نقطة إنطالقة جديدة آلرت كازا في مجال الحلول المالية السهلة وفرصة لكم لتحصلون على بيت األحالم اللي بخاطركم. 

تعتبر األقساط الشهرية المذكورة في هذا الكتيب محسوبة على متوسط حجم وعدد الغرف في البيوت في الكويت.
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أونيجي: 

اسم هذه االختيار مستوحى من حجر األونيكس. يعرف هذا الحجر بخطوطه الواضحة المعالم والتباين بين الخطوط وألوانها. يظهر جمال هذا 

الحجر الرخامي بخطوطه المتوازية والمتعددة في األلوان والتشكيل والتي تأخذ قرونًا لتصل إلى شكلها الحالي. حجر األونيكس األسود عادة 

يرمز لصفات مثل قوة التحمل والثقة والتحكم بالنفس.  

هذا االختيار يعكس أفضل ما نستطيع تقديمه لزبائننا ويعكس ما هو راقي وفخم لدى آرت كازا من غير مساومة. تم اختيار كل المنتجات 

والعالمات التجاربة بعناية وبدراسة متمثلة بمعايير الشركات التي تتماشى مع معايير آرت كازا. من حيث الجودة والجمال والفخامة في 

التصميم. 

تقدم لكم في الصفحات التالية تجربة بصرية ألمثلة ممكن أن تقتنوها مع اقتراحات آونيجي. 

القسط الشهري ١٠٩٠ د.ك.
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Three basic steps to understand the house building process: 

1- Planning: You need to plan for everything in advance to optimize space, functionality, and aesthetics, 

while taking financing into consideration. The easiest way is to start is by listing the ideas and visions you 

have for each room. The key here is to plan out what materials you would like to use for that ultimate luxury 

finish.  

2- Budgeting: After writing down all the plans for the rooms, you will have more visibility on the cost and 

budget needed for each room. Our new financing solutions offer you a transparent view into the luxury 

standards you’re seeking with a lot of flexibility on the material and product prices.  

3- Managing time: It is very important to stick to a schedule that follows the initial plan you put down. This 

will make sure all involved parties are on top of their work. Managing time is the best way to avoid costly 

mistakes and expensive solutions.  

We are offering you 3 different financing solutions to have an easy access to different types of luxury material, 

all made for your convenience: Onici, Marmi, and Pietra. 

ثالث خطوات أساسية للبدء بالبناء: 

١- التخطيط: الزم تخططون حق كل شي من البداية عشان تستغلون المساحات وتخلون المكان عملي أكثر ويكون شكله أحلى وبنفس 

الوقت تعرفون كل التكاليف. أسهل طريقة تبدون فيها هي كتابة قائمة باألفكار والتصورات لكل غرفة وتشوفون المنتجات الموجودة 

واللي حابين تستخدمونها عشان تحصلون على نتيجة راقية تليق بالتصورات اللي ببالكم. 

٢- الميزانية: عقب مرحلة التخطيط راح يصير عندكم تصور أوضح عن التكاليف والميزانية اللي تحتاجها كل غرفة. الحلول المصرفية اللي 

نقدمها لكم تتميز بسهولتها ومرونتها مع توفير اقتراحات للمنتجات اللي تليق مع ذوقكم الخاص.  

٣- ترتيب الوقت: من أهم الخطوات هي ترتيب الوقت وااللتزام بجدول تحدد فيه كل األعمال المستقبلية. هذي الخطوة راح تساعد كل 

الجهات المعنية وتخليهم يلتزمون بمواعيد الشغل والتسليم ولتفادي أي خطأ ممكن تصير عواقبه وخيمة.
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SUGGESTED OPTIONS FOR FINANCING*: 

1. ONICI: 

The Onici sample option, offers the most luxurious and high-end products at Artecasa, making this 

option the most premium in material selection with solutions that would make living the ultra luxurious 

life not seem so far-fetched. 

2. MARMI: 

The Marmi sample option offers an accessible solution that pays attention to both the budget and the 

luxury taste while also maintaining the high standards. 

3. PIETRA: 

The Pietra sample option illustrates a solution that is attractive to many. Artecasa’s emphasis  on the 

importance of functionality, luxury, quality and feasibility are not compromised in this or any of the 

options. This option targets those who appreciate functional design with no compromise to quality or 

feasibility. 

* Note that these sample options are all flexible; all desired changes can be applied and modified by the 

customer. The options presented in this booklet are meant to provide you with a guide that simply explains the 

needs of your home and what we are offering to satisfy those needs while providing the best financing solutions 

for you for flexible payments. 
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اقتراحات آرت كازا لتمويل بيتك*: 

١- أونيجي 

هذا االختيار يحتوي على المنتجات ذات أعلى مستويات الفخامة في آرت كازا وتم تصميمها بامتياز ليمكنكم التمتع بالرفاهية والجمال من حيث 

التصميم الذي يعجبكم بأسعار مناسبة وبشكل يعكس الذوق الفخم. 

٢- مارمي 

هذا االختيار يحتوي على حلول مناسبة حيث توازن الذوق الفخم واألسعار التي تكون بمتناول اليد. فليس هناك مساومة على جودة المنتجات 

وال على طابع الفخامة الذي يعكس ذوقكم الخاص والفريد من نوعه. 

٣- بييترا 

هذه االختيار يتميز بأنه مناسب لألغلبية. تم العمل على توفير اختيارات عملية أكثر ومناسبة للجميع ومطابقة لمعايير آرت كازا في الفخامة مع 

االلتزام باألسعار المعقولة مع المحافظة على الجودة التي ال نساوم بها في أي من االختيارات. 

*مالحظة: تعتبر االختيارات المذكورة في األعلى هي حلول اخترناها لكم لنوفر لكم ما تحتاجونه من خبرتنا في هذا المجال، ويمكن ألي عميل 

أي ينفذ التغييرات التي يراها مناسبة له. الهدف من اقتراح االختيارات الثالثة في هذا الكتيب لكي نوفر لكم دليل يمكنكم استخدامه 

لتسهيل اتخاذ القرارات وتوفير حلول مالية مرنة لتحصلون على كل ما يطيب لكم.  
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ONICI

أونيجي
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The name of this sample option is inspired by the precious Onyx stone. It is known for its stripes and parallel 

band formation in an endless color range. The stone is considered very complex because of the way it forms 

over centuries. The black onyx usually represents qualities like willpower, confidence, and self-control.  

The options in this sample has no compromise over luxury or quality in every single room and hall in your dream 

house.  

All the products and brands in this package reflect true luxury in every possible way. The Artecasa way..  

The following pages will introduce a visual representation of a possible design outcome if you decide to go with 

this option. 

Monthly payment KD 1000** 

**The monthly cost has been calculated based on 400 sqm of ground flooring, 4 bedrooms, 4.5 bathrooms, a kitchen, and 120 sqm outdoor flooring. 

ONICI
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اسم هذه االختيار مستوحى من حجر األونيكس. يعرف هذا الحجر بخطوطه الواضحة المعالم والتباين بين الخطوط وألوانها. يظهر جمال هذا 

الحجر الرخامي بخطوطه المتوازية والمتعددة في األلوان والتشكيل والتي تأخذ قرونًا لتصل إلى شكلها الحالي. حجر األونيكس األسود عادة 

يرمز لصفات مثل قوة التحمل والثقة والتحكم بالنفس.  

هذا االختيار يعكس أفضل ما نستطيع تقديمه لزبائننا ويعكس ما هو راقي وفخم لدى آرت كازا من غير مساومة. تم اختيار كل المنتجات 

والعالمات التجاربة بعناية وبدراسة متمثلة بمعايير الشركات التي تتماشى مع معايير آرت كازا. من حيث الجودة والجمال والفخامة في 

التصميم. 

تقدم لكم في الصفحات التالية تجربة بصرية ألمثلة ممكن أن تقتنوها مع اقتراحات أونيجي. 

القسط الشهري ١٠٠٠ د.ك** 

**مبلغ القسط الشهري محسوب على مساحة ٤٠٠ متر مربع للدور األرضي، ٤ غرف نوم، ٤.٥ حمامات، ومطبخ، ومساحة خارجية ١٢٠ متر مربع.

أونيجي
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Onici offers ultra luxurious options for your entire home. Offering large slabs format from 
our top rated Italian brands. 

 أونيجي تقدم لكم أعلى مستوى من الفخامة لكامل البيت. نوفر لكم سالبات إيطالية من الحجم الكبير ومن
أفضل الماركات.

Wall and floor tiles by Florim بالطات الحائط واألرضيات من فلوريم

Designed by ARTECASA Design Studio تصميم من آرت كازا Designed by ARTECASA Design Studio تصميم من آرت كازا 
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Designed by ARTECASA Design Studio تصميم من آرت كازا 

Designed by ARTECASA Design Studio تصميم من آرت كازا 

Mixer by Fanitni خالط من فانتيني

Wall and floor tiles by Marca Corona 
بالطات الحائط واألرضيات من ماركا كورونا

Designed by ARTECASA Design Studio تصميم من آرت كازا 
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Designed by ARTECASA Design Studio تصميم من آرت كازا Designed by ARTECASA Design Studio تصميم من آرت كازا 

Wall and floor tiles by Florim بالطات الحائط واألرضيات من فلوريم
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Scavollini Diesel Kitchens offering a modern design for your home 
مطابخ سكافوليني العصرية بالتعاون مع ماركة ديزيل 
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MARMI

مارمي
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This sample option is named after the Italian word for marble. Some of the most luxurious and well known 

marbles are extracted from Italy, like Calacatta and Carrara. Marble, or Marmi, is known to be an icon for refined 

taste and a symbol for purity and immortality. The real meaning of the word marble comes from Greece and it 

means shinning stone.  

Marble has been used for centuries to make exquisite sculptures and used as a building material for the biggest 

buildings like the Taj Mahal. Marble has been one of the most sought after flooring material for centuries and 

residential palaces.The elements that make this stone such a marvelous material are reflected in our selection of 

the products and brands in this package, they all reflect longevity, culture, and highly polished designs ensured 

with quality and guaranteed by Artecasa. 

Experience the true meaning of Marmi with the following visual ideas of how your home can look like.  

Monthly payment KD 590** 

**The monthly cost has been calculated based on 400 sqm of ground flooring, 4 bedrooms, 4.5 bathrooms, a kitchen, and 120 sqm outdoor flooring.

MARMI
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تم تسمية هذه االختيار باالسم اإليطالي للرخام. تعتبر ايطاليا من أهم المواقع التي يستخلص منها الرخام واألفضل في العالم من ناحية 

الجودة، ومن أنواع الرخام المعروفة في ايطاليا هي الكاالكاتا والكارارا. ويمثل الرخام معان كثيرة مرتبطة باسمه كحجر يعبر عن الفخامة وكرمز 

للنقاوة والخلود. يكمن معنى الرخام الحقيقي في اللغة اإلنجليزية من المعنى اليوناني ومعناته الحجر الالمع. 

تم استخدام حجر الرخام لقرون عدة في نحت التماثيل والبناء كقصر تاج محل ويعتبر الرخام من المواد المفضلة التي يتم استخدامها في 

المباني والقصور على مر القرون. إن العوامل التي تجعل هذه الحجر مفضل لدى األغلبية هي نفسها التي تجعلنا نقدر أهمية الذوق الرفيع 

والمتانة وثقافة التصميم والفن عند اختيار المنتجات والعالمات التجارية في هذه االختيارات المقترحة والتي هي معايير آرت كازا التي تضمن 

لكم اختياراتكم. 

القسط الشهري ٥٩٠ د.ك** 

**مبلغ القسط الشهري محسوب على مساحة ٤٠٠ متر مربع للدور األرضي، ٤ غرف نوم، ٤.٥ حمامات، ومطبخ، ومساحة خارجية ١٢٠ متر مربع.

مارمي
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Marmi offers you different selections for you your living room, bedrooms, toilets, kitchen 
and outdoor area. You can choose from a wide selection of porcelain tiles in trending 
colors and styles and and in a mix of different size options. 

مارمي تقدم لكم تصاميم جميلة لغرف الجلوس وغرف النوم والحمامات والمطبخ والمساحات الخارجية. يمكنكم 
االختيار من مجموعة متنوعة من أفضل أنواع البورسالن والسيراميك المتوفرة بأحجام مختلفة والتي تجاري آخر 

صيحات الموضة في عالم التصميم.

Wall and floor tiles by Marca Corona بالطات الحائط واألرضيات من ماركا كورونا

Designed by ARTECASA Design Studio تصميم من آرت كازا Designed by ARTECASA Design Studio تصميم من آرت كازا 
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Designed by ARTECASA Design Studio تصميم من آرت كازا 

Designed by ARTECASA Design Studio تصميم من آرت كازا 

Wall and floor tiles by Marca Corona 
بالطات الحائط واألرضيات من ماركا كورونا

Wall and floor tiles by Marca Corona بالطات الحائط واألرضيات من ماركا كورونا

Wall and floor tiles by Florim بالطات الحائط واألرضيات من فلوريم
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Scavollini Carattere Kitchens offering a beautiful and practical design for your home 
 مطابخ سكافوليني كاراتيرا العصرية عملية وجميلة وتناسب اختياراتكم
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PIETRA
بييترا
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Pietra: 

This option represents the practical and elegant nature that makes interior design such a luxurious feature. We 

stay true to our top priorities: refined taste and good quality while paying attention to details. At the same time, 

we offer you what you need from the essentials of your home to what makes your home absolutely your space.  

Thanks to the new technologies in tile production and sanitary ware, we can offer the best qualities for your 

flooring options and bathroom accessories choices while being budget conscious. It is our promise that you will 

get the best choices offered in this sample. 

Check the following pages to get to know more about Pietra.  

Monthly payment KD 360** 

**The monthly cost has been calculated based on 400 sqm of ground flooring, 4 bedrooms, 4.5 bathrooms, a kitchen, and 120 sqm outdoor flooring. 

PIETRA
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بييترا: 

يقدم لكم هذا االختيار كل ما هو عملي ويتمتع بطابع الفخامة، وهي سمات مرتبطة بالتصميم الداخلي. تتنوع اختياراتنا ولكن كل 

هذه االقتراحات تركز على العناصر المهمة وهي الذوق والجودة مع التدقيق في جميع التفاصيل المهمة. تتميز المنتجات في 

االقتراحات المذكورة بأساسيات المعيشة التي تجعل البيت مكان للراحة ولقضاء وقت مع العائلة. 

وألننا نختار أفضل ما توصلت له الشركات في مجال تكنولوجيا السيراميك والبورسالن واألدوات الصحية فإننا نضمن لك أن اختياراتنا 

للمنتجات هي من أفضل األنواع الموجودة في المنطقة، وهذه االختيارات دائمًا تأخذ الميزانية بعين االعتبار.  

لمعرفة المزيد عن تصور تصميم البيت يمكنكم االطالع على الصفحات التالية. 

القسط الشهري ٣٦٠ د.ك.** 

**مبلغ القسط الشهري محسوب على مساحة ٤٠٠ متر مربع للدور األرضي، ٤ غرف نوم، ٤.٥ حمامات، ومطبخ، ومساحة خارجية ١٢٠ متر مربع. 

بييترا
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Pietra offers you practical solutions for all the rooms in your new house while still committing 
to Artecasa’s quality and eye for design and details. We offer different choices for your living 
room, guest bathroom, bedrooms and the rest of the rooms for you to pick your favorite.

  بييترا تقدم لكم حلول عملية وراقية لبيوتكم وجميع الغرف مع االلتزام بما تقدمه آرت كازا من جودة وتصميم.
 نوفر لكم اختيارات متعددة لغرفة الجلوس وحمام الضيوف والغرف األخرى مع المطبخ لتحصلون على اإلطاللة التي

تعجبكم.

Designed by ARTECASA Design Studio تصميم من آرت كازا 

Wall and floor tiles by Marca Corona بالطات الحائط واألرضيات من ماركا كورونا

Designed by ARTECASA Design Studio تصميم من آرت كازا 
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Designed by ARTECASA Design Studio تصميم من آرت كازا Wall and floor tiles by Marca Corona بالطات الحائط واألرضيات من ماركا كورونا

Wall tiles by Marca Corona بالطات الحائط من ماركا كورونا

Wall tiles by Marca Corona بالطات الحائط من ماركا كورونا
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Scavollini Evolution Kitchens offering a beautiful and practical design for your home 
 مطابخ سكافوليني ايفولوشن العصرية عملية وجميلة وتناسب اختياراتكم
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Terms and Conditions

الشروط واألحكام
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- The financing solutions offered have 0% interest. 

- The options offered in the previous pages are flexible. Our financing solutions cater to the different needs 
of the different types of consumers. 

- The financing solutions are applied on products with full price only. Discounted products are not included.  

- The financing is supported by AlMulla Finance and the customer should follow the terms of agreement 
based on AlMulla terms and conditions. Ask for AlMulla brochure to know more details. 

- The financing options introduced come with a 5 years commitment maximum. 

خدمات التمويل المقدمة تأتي بدون فوائد. -

االختيارات التي تم تقديمها في هذا الكتاب تعتبر مرنة ويمكنكم تغيير المبلغ على حسب احتياجاتكم وميزانيتكم. حلول التمويل مقدمة -

من أجل توفير أفضل االختيارات لكم. 

خدمات التمويل المقدمة تنطبق على البضاعة الغير مشمولة في التنزيالت. -

خدمات التمويل المقدمة من المال للتمويل وعلى الزبون اتباع الشروط واألحكام التابعة للمال. يمكنكم طلب كتيب خدمات المال للتمويل -

للمزيد من المعلومات. 

خدمات التمويل المعروضة تشمل عقد لمدة ٥ سنوات أو أقل. -

الشروط واألحكام

Terms and Conditions
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Design and 3D Render Courtesy of  
AlHumaidhi Architects 

https://www.alhumaidhiarchitects.com/ 

http://www.alhumaidhiarchitects.com/
http://www.alhumaidhiarchitects.com/
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Office and showroom address:


Sun City Complex, Block B


P.O.Box 1668,


Shuwaikh Industrial Area, 

Kuwait

 

Telephone:+ 965 2484 8000


Whatsapp: +965 98909111 

Fax: + 965 2484 8800 

E-mail: info@artecasa.bz 


 


Showroom working hours:

FROM SATURDAY TO 

THURSDAY  

8:30 AM to 1:00 PM


4:30 PM to 8:30 PM


Instagram: 


@ARTECASA


Website: 


www.artecasa.bz

Contact USتواصلوا معنا

العنوان: 
مجمع الصن سيتي ، قطاع ب 

صندوق بريد 1668 
الشويخ الصناعية ، الكويت 

تلفون: 24848000 965+ 
واتساب: 98909111 965+ 
فاكس: 24848800 965+ 

 info@artecasa.bz :البريد اإللكتروني 
  

مواعيد العمل:  
من السبت إلى الخميس  

من 8:30 صباحُا إلى 1:00 ظهرًا       
من 4:30 عصرًا إلى 8:30 مساءاً 

االنستغرام: 
 @ARTECASA

الموقع اإللكتروني: 

www.artecasa.bz 
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