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 باقة 70 دينار بحريني )شقق استوديو، شقق بغرفة 
نوم واحدة، مكاتب صغيرة(

سباكة
الباقة

70 دينار بحريني

سباكة

كهرباء

استبدال خالطات المياه، صنابير الحديقة،  اليد 

الدش، صمام زاوية

استبدال الملحقات خزان الدافق

)سيتم تقديم عرض األسعار إذا تمت إزالة الخزان(

استبدال الملحقات الخاصة بالحوض 

استبدال فلتر المياه الحلوة

استبدال خالطات المياه، صنابير الحديقة،  اليد الدش، صمام زاوية

استبدال الملحقات خزان الدافق

)سيتم تقديم عرض األسعار إذا تمت إزالة الخزان(

استبدال الملحقات الخاصة بالحوض 

استبدال فلتر المياه الحلوة

استبدال المصابيح الخارجية والداخلية المندمجة والداخلية

استبدال أضواء الثريا

)سيتم تقديم عرض األسعار لنوع كبير من مصابيح الثريا 

المتغيرة(

تغيير األضواء الخارجية والداخلية ضمن الحد األقصى 

الرتفاع 3 متر

استبدال مآخذ الطاقة الموجودة ، أو تبديلها ، مفاتيح 

الديمر

استبدال مروحة المطبخ والحمام  أقصى حجم 8.
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باقة 120 دينار بحريني )شقة بغرفتي نوم، ثالث غرف 

نوم الشقق والمكاتب والكافتيريا(

سباكة

 pvc ، نوع مماثل من التسرب المرئي )إذا لم يكن في الجدران أو األلواح( على
ppr ، بايب النحاس

)سيتم تقديم عرض األسعار إذا كان هناك أي عمل يتم القيام به خارجًيا يزيد عن 
3 أمتار من األرض(

تقديم 10 متر  من خط المياه الجديد ، و 5 متر من خط التصريف الجديد مجانًا 
سنويًا.

)سيتم تقديم االسعار إذا كان هناك أي جدار أو أرضية ليتم كسرها(
)سيتم تقديم عرض األسعار إذا كان هناك أي عمل يتم إنجازه أكثر من 3 أمتار من 

األرض من الخارج(

استبدال خالطات حوض الغسيل ، خالط  حوض المطبخ، خالط الدش ، يد الدش 
، صمام زاوية ، اكسسوارات الخزان ، صنابير الحديقة ، تحت الملحقات الحوض

تركيب الغسالة و غسالة الصحون مع خطوط المياه القائمة واستنزاف الخطوط.

استبدال فلتر المياه الحلوة

استبدال سخان الماء
)اثنين من سخانات المياه محدودة سنويًا(

استبدال مصابيح LED المندمجة واألضواء العادية وأضواء الثريات والمحوالت

تغيير الضوء الخارجي والداخلي ضمن الحد األقصى الرتفاع 3 أمتار

استبدال مآخذ الطاقة الموجودة، المحوالت، المراوح، ومفاتيح الديمر

استبدال مروحة المطبخ والحمام أقصى حجم 8 ».

توصيل 15 مترًا من أسالك طاقة جديدة مجاًنا سنويًا.
)بالنسبة للمآخذ والمقابس وأية أجهزة جديدة ، سيتم إجراء التوصيل خارجيًا إذا 

لم يكن هناك بايب في الجدار ، وأقصى ارتفاع من األرض هو 3  أمتار(

استبدال قواطع الطاقة
 DV أو أي عمل على صندوق ELC سيتم تقديم أسعار الستبدال الكسارة(  

باستثناء استبدال القواطع المنتظمة(

الكهرباء
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نجارة

صيانة بايب 
الغاز

تصليح 
األلومنيوم

صيانة الصرف 
الصحي

دهان )18 متر 
مربع مجانا 

صيانة الجبس )10 متر 
مربع مجانا سنويًا(

استبدال مقابض األبواب وخزانة المالبس، والمفصالت.

استبدال مقابض األبواب وخزائن المطبخ القائمة ، والمفصالت.

استبدال مقابض األبواب واألبواب واألقفال العادية

ربط المسامير الموجودة إلصالح األثاث الموجود

حفر وإصالح

 تشديد واستبدال بايبات الغاز، وتبادل المناسب وبايب الجديدة 5 متر 
مجانا

إصالح إطارات األبواب أو إطارات األلمنيوم الموجودة
و استبدال المقابض والمفصالت

فحص كتلة الصرف الداخلي )المطبخ والحمام(

تطبيق 18 متر مربع من الدهان المبدئي والدهان الكامل  مجانًا سنويًا
سيتم تقديم عرض األسعار ألي عمل إضافي من أعمال البالستيك أو 

إصالح السطح.

10 متر مربع إصالح أعمال الجبس الحالي مجاني سنويًا
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تثبيت البالط )8 متر 
مربع سنويًا مجانًا(

العزل المائي )5 متر 
مربع مجانا سنويا(

مكافحة اآلفات 
)سنويًا(

نقل آثاث

8 متر مربع من تثبيت البالط مجاني سنويًا
سيتم تقديم عرض األسعار إلزالة البالطات الموجودة، واإلغراق، وإعداد 

السطح لشرط تثبيت البالط.

5 متر مربع مقاوم للماء مجاني سنويًا
يتم تقديم عرض األسعار ألي عمل إضافي يتطلب قبل أو بعد التدقيق 

المائي

مكافحة اآلفات الداخلية سنويا

نقل داخلي كل زيارة بحد أقصى ساعتين باستخدام فريق من 2 ناقلين
سيتم تقديم أسعار خاصة للتفكيك والتجميع
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باقة 200 دينار بحريني3

سباكة

 pvc ، نوع مماثل من التسرب المرئي )إذا لم يكن في الجدران أو األلواح( على
ppr، البايب النحاس

)سيتم تقديم عرض األسعار إذا كان هناك أي عمل يتم القيام به خارجًيا يزيد عن 
3 أمتار من األرض(

تقديم 10 متر  من خط المياه الجديد، و 5 متر من خط التصريف الجديد مجانًا 
سنويًا.

)سيتم تقديم االسعار إذا كان هناك أي جدار أو أرضية ليتم كسرها(
)سيتم تقديم عرض األسعار إذا كان هناك أي عمل يتم إنجازه أكثر من 3 أمتار من 

األرض من الخارج(

استبدال خالطات حوض الغسيل، خالط  بالوعة المطبخ، خالط الدش، يد الدش، 
صمام زاوية، إكسسوارات الخزان، صنابير الحديقة، تحت ملحقات الحوض

استبدال ملحقات الحوض
)يوجد عدد اثنين فقط  سنويًا سواء  من مراحيض الحمام، وأحواض الغسيل، أو 

حوض المطبخ (

تركيب خطوط الغسالة وغسالة الصحون مع خطوط المياه القائمة

استبدال فلتر المياه الحلوة

استبدال سخان الماء
)أربع سخانات مياه محدودة سنويًا(

استبدال مصابيح LED المندمجة واألضواء العادية و أضواء الثريات والمحوالت

تغيير الضوء الخارجي والداخلي ضمن الحد األقصى الرتفاع 3 أمتار

استبدال مآخذ الطاقة الموجودة ، مبدالت ، مراوح ، و مفاتيح ديمر

استبدال مروحة المطبخ والحمام  أقصى حجم 8 إنش.

تشغيل 20 ملم  أسالك مجاًنا لتوصیل طاقة جدید سنويًا
)للمآخذ، واألضواء، وألي أجهزة جديدة (

يتم التوصيل من الخارج إذا لم يكن هناك بايبات في الجدار،
أقصي ارتفاع 3 أمتار.

تجهيزات إضاءة جديدة كل ثالثة أشهر مجانيًا.
)سيتم إجراء التوصيل خارجيًا إذا لم يكن هناك بايبات في الجدار، وأقصى ارتفاع 

3 أمتار، والحد األقصى لطول األسالك 15 مترًا(

.ELC استبدال الكسارات العادية وكسر
)سيتم تقديم األسعار عن أي عمل على صندوق DV باستثناء استبدال أي 

قواطع(

الكهرباء
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نجارة

صيانة بايب 
الغاز

تصليح 
األلمنيوم

صيانة الصرف 
الصحي

الطالء )30 متر مربع 
مجانا سنويا(

صيانة الجبس )18 متر 
مربع مجانا سنويًا(

استبدال مقابض األبواب و خزانة المالبس ، والمفصالت

استبدال مقابض األبواب و خزائن المطبخ القائمة ، والمفصالت

استبدال مقابض األبواب واألبواب واألقفال العادية

ربط المسامير الموجودة إلصالح األثاث الموجود

الحفر والتثبيت

وية واستبدال بايب الغاز، وتركيب البدائل األنسب من البايبات الجديد 
شاملة 10 متر  مجانا

إصالح إطارات األبواب أو إطارات األلمنيوم الموجودة

استبدال المقابض والمفصالت

إصالح الباب أو النافذة الخارجية والداخلية ، أقصى ارتفاع 3 متر

فحص كتلة الصرف الداخلي )المطبخ والحمام(

تطبيق 30 متر مربع من الدهان المبدئي والدهان الكامل مجانًا سنويًا
سيتم تقديم عرض األسعار ألي عمل إضافي من أعمال البالستيك أو 

إصالح السطح 

إصالح 18  متر مربع من أعمال الجبس الحالي مجانًا سنويًا
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تثبيت البالط )15 متر 
مربع سنويًا مجانًا(

العزل المائي )10 متر 
مربع مجانا سنويا(

مكافحة اآلفات 
)سنويًا(

نقل آثاث

تثبيت 15 متر مربع من البالط مجانًا سنويًا
سيتم تقديم عرض األسعار إلزالة البالطات الموجودة ، واإلغراق ، وإعداد 

السطح لشرط تثبيت البالط.

العازل المائي 10 متر مربع مجانًا سنويًا
يتم تقديم عرض األسعار ألي عمل إضافي يتطلب قبل أو بعد التدقيق 

المائي

مكافحة اآلفات الداخلية سنويا

نقل داخلي كل زيارة بحد أقصى أربع ساعات مع فريق من أربعة ناقلين
سيتم تقديم أسعار التفكيك والتجميع
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باقة 200 دينار بحريني4

سباكة

 pvc ، ppr أي نوع من التسرب المرئي )إذا لم يكن في الجدران أو األلواح( على
، بايبات النحاس.

)سيتم تقديم عرض األسعار إذا كان هناك أي عمل يتم القيام به خارجًيا يزيد عن 
3 أمتار من األرض(

25 متر من خط المياه الجديد، 15 متر من خط التصريف الجديد مجانًا سنويًا.
)سيتم تقديم االسعار إذا كان هناك أي جدار أو أرضية ليتم كسرها(

)سيتم تقديم عرض األسعار إذا كان هناك أي عمل يجب القيام به أكثر من 3 
أمتار من األرض من الخارج(

استبدال مساند المرحاض، أحواض الغسيل، أحواض المطبخ، خالطات حوض 
غسيل، خالط حوض المطبخ، خالط الدش ، يد الدش ، إكسسوارات الخزان ، 

صنابير الحديقة ، واستبدال الملحقات الحوض 
)غير محدود(

تركيب الغسالة وغسالة الصحون مع خطوط المياه القائمة

استبدال سخان الماء
)غير محدود(

استبدال فلتر المياه الحلوة
)غير محدود(

استبدال 15 متر سنويا من بايبات مياه األمطار مجانًا.

استبدال مصابيح LED المندمجة واألضواء العادية و أضواء الثريات والمحوالت
تغيير الضوء الخارجي والداخلي ضمن الحد األقصى الرتفاع 3 أمتار

استبدال مآخذ الطاقة الموجودة، مبدالت، مراوح، مفاتيح الديمر، إعادة توصيل 
الطاقة في حالة أي استبدال لألجهزة، سخان الماء، جرس الباب

استبدال مروحة المطبخ والحمام

توصيل 30 ملل من أسالك الطاقة الجديدة مجاًنا.
)بالنسبة للمآخذ والمقابس وأية أجهزة جديدة، سيتم إجراء التوصيل خارجيًا إذا 

لم يكن هناك بايبات في الجدار، أقصى ارتفاع 3 أمتار(.

تجهيز اإلضاءة الجديدة كل ستة أشهر مجانًا.
)سيتم إجراء التوصيل خارجيًا إذا لم يكن هناك بايب في الجدار، وأقصى ارتفاع 

3 أمتار، والحد األقصى لطول األسالك هو 25 مترًا(

استبدال ELC والقواطع العادية.
)سيتم تقديم األسعار ألي عمل على صندوق DV باستثناء استبدال القواطع(

حلول الدائرة الكهربائية القصيرة
)لن يتم اإلصالح المنزلي إذا كانت الدائرة القصيرة بسبب تسرب المياه إلى 

الجدار أو اللوح(

كهرباء 
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نجارة

صيانة بايب 
الغاز

تصليح 
األلمنيوم

صيانة الصرف 
الصحي

 sqm 45( الطالء
مجانًا سنويًا( 

صيانة الجبس )25 متر 
مربع مجانا سنويًا(

استبدال مقابض األبواب وخزانة المالبس، والمفصالت

استبدال مقابض األبواب وخزائن المطبخ القائمة، والمفصالت

استبدال مقابض األبواب واألبواب واألقفال العادية

ربط المسامير الموجودة إلصالح األثاث الموجود

الحفر والتثبيت

تتقوية واستبدال بايبات الغاز، واستبدال البايب القديم بأخرى جديد 
باإلضافة إلى 20 مترًا مجانا من البايب

إصالح المشاكل مع أبواب األلومنيوم أو إطارات النوافذ

استبدال المقابض والمفصالت

إصالح الباب أو النافذة الخارجية والداخلية ، أقصى ارتفاع 3 أمتار

فحص كتلة الصرف الداخلي )المطبخ والحمام(

تطبيق 45 متر مربع من الدهان المبدئي والدهان الكامل مجانًا سنويا
سيتم تقديم عرض األسعار ألي عمل إضافي من أعمال البالستيك أو 

إصالح السطح 

إصالح 25  متر مربع من أعمال الجبس مجانًا سنويًا
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تثبيت البالط )20 متر 
مربع سنويًا مجانًا(

العزل المائي )15 متر 
مربع مجانا سنويًا(

مكافحة اآلفات 
)سنويًا(

نقل اثاث

تثبيت 20 متر مربع من البالط مجانًا سنويًا
سيتم تقديم عرض األسعار إلزالة البالطات الموجودة ، واإلغراق ، وإعداد 

السطح لشرط تثبيت البالط.

15 متر مربع من عازلة المياه مجانية سنويًا
يتم تقديم عرض األسعار ألي عمل إضافي يتطلب قبل أو بعد التدقيق 

المائي

مكافحة اآلفات الداخلية سنويا

نقل داخلي كل زيارة كحد أقصى أربع ساعات مع اثنين من المحرك
سيتم تقديم االسعار للتفكيك والتجميع


