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رشكة الخط االحمر للتصميم الداخيل يف الدمام، هي رشكة تصميم، تضم مصممني مؤهلني ذو 

لتحويل  نعمل  بالحيوية.  مفعمة  داخلية  تصاميم  تصميم  أجل  من  جامعي  بشكل  يعملون  خربة 

املساحات الفارغة إىل تصاميم عرصية أنيقة مع ملسة من الجاملية.

العربية  اململكة  مستوى  عىل  الخربة  من  عاما   ١٢ من  ألكرث  اليوم  وصلت  األحمر  الخط  رشكة 

السعودية و خاصة يف مدينة الدمام. تركيزنا يف رشكة الخط االحمر خالل ال ١٢ عاما املاضية، كان 

عىل رضا العمالء وتحسني وتطوير رؤية العمالء، لنصل معهم إىل قطعة فنية تناسبهم و نحن 

نفخر بها .

و ألنه لدينا فريق مصممني و لدينا أيضا املنفذين، هذا يعطينا األفضلية والتميز عن باقي رشكات 

التصميم  رشكات  أفضل  من  واحدة  ويجعلنا  الدمام  يف  الداخيل  التصميم  و  الديكور  تصميم 

حتى  املكان،  يف  تفصيلة  بكل  التحكم  نستطيع  حيث  السعودية،  العربية  اململكة  يف  الداخيل 

أصغر التفاصيل التي من املمكن أن تتخيلها، مبعنى آخر نحن نصنع الجودة بأيدينا!

من نحن



لدينا ثقة كبرية بأنفسنا عند التحدث عن خدمتنا، فهذا إختصاصنا و هذه منطقة عملنا، رشكة الخط 

اسم  بناء  استطاعت  و  السنني،  مر  عىل  العمالء  مئات  ثقة  كسبت  الدمام،  يف  للتصميم  األحمر 

عريق يف مجال التصميم الداخيل والخارجي يف اململكة العربية السعودية.

خدماتنا

تصميم حدائقتصميم خارجيتصميم داخيل

نظام التشغيل إرشاف وتنفيذ



وراحة  راحتك  ويحقق  هويتك  يعكس  وتنفيذ  تصميم  يف  فنبدع  نبتكر  الداخيل  التصميم  يف 

عمالئك. فريق عمل رشكة الخط األحمر للتصميم الداخيل يف الدمام مكّون من مهندسني وفنيني 

ذو خربات ومهارات عالية يف مجال التصميم الداخيل، يقدم فريقنا تصميامت داخلية أنيقة فيها 

ملسة من الجاملية.

تصميم داخيل

الفلل والشقق

املطاعم و املقاهيمحال املالبس

املكاتب و الرشكات



 الطراز الكالسييك 

 الطراز الرتايث 

 الطراز الحديث 

 الطراز املودرن 

طراز التصميم داخيل



إننا نقوم بدراسة  الخارجي قريب جدا من فن الهندسة املعامرية؟ حيث  التصميم  هل تعلم أن 

املساحة واألبعاد واملواد املتوفرة لبناء تصميم خارجي جميل يطابق توقعات العميل!

من خالل التصميم الخارجي لألبنية، يستطيع مهندسو الرشكة بإظهار إبداعهم يف تحويل الحائط 

إىل لوحة فنية ال زيادة فيها وال نقصان عام يحتاجه البناء بشكل عام. مهندسو الرشكة ميلكون 

املعرفة الالزمة لتصميم البناء الخارجي بأحدث الطرق العاملية املتوفرة حاليا.

محال املالبس

تصميم خارجي

املطاعم و املقاهي

الفيالت و القصور املكاتب و الرشكات



أو  األرسة  مع  لالسرتخاء  جميل  مكان  إىل  املتوفرة  املساحة  تحويل  هو  الجيد  الحدائق  تصميم 

لقضاء الوقت مع األصدقاء، مصمم الحدائق يجب أن يساعدك يف التوصل إىل التصميم األفضل 

الذي يوفر مساحة كافية ويعطي منظرا يريح النفس.

تصميم حدائق

االرضيات الخشبية و مقاعد الحدائق

ديكورات الحدائق الخشبيةبرجوالت ومظالت الحدائق



إرشاف وتنفيذ

الداخلية  والتشطيبات  التصميامت  مجال  يف  متخصصة  رشكة  والديكور  لألثاث  األحمر  الخط  رشكة 

مهندسني  و  املصممني  أمهر  يد  عيل  مستوي  أعيل  عيل  والديكور  األثاث  وتصنيع  والخارجية 

الديكور حيث تقوم الرشكة بتصنيع قطع األثاث والديكورات الخشبية بالورش الخاصة بالرشكة تحت 

إرشاف أمهر مهنديس الديكور إلنتاج أفضل تصميم بأحرتافية عالية بأعيل جودة وسعر مناسب.



نظام التشغيل

1 2

4 3

5 6

- استقبال املكاملة

- فهم العميل ودراسة املرشوع

- إرسال عرض السعر

- تحليل الفراغ

- عمل املخططات ثنائية األبعاد

  - صنع لوحة مزاج العميل واختياراته

- التصاميم ثالثية األبعاد

- موافقات العميل

- رسم املخططات التنفيذية

- زيارة موقع العميل

- تطبيق املخططات

- رفع املقاسات حسب الواقع

- حساب الكميات

- عرض سعر التنفيذ

 - التنفيذ والتأثيث

- تسليم املفتاح

- عقد االتفاقية

- استقبال العميل وفهم متطلباته

- تحويل املتطلبات اىل مرشوع



ورش العمل

تقوم رشكة الخط األحمر بتنفيذ كافة املرشوعات الخاصة بالديكورات الداخلية والخارجية بالورش 

. تحت إرشاف أمهر مهنديس الديكور والتشطيبات الداخلية والخارجية عيل يد  الخاصة بالرشكة 

أليات التشغيل بشكل دوري  أمهر الصناع يف مجال الديكورات حيث تقوم الرشكة بتحديث كافة 

لتواكب األليات الحديثة املوجودة يف ورش التصنيع املنافسة داخل السعودية وخارجها لتقديم 

أحدث وأفضل خدمة  ألرضاء العمالء بشكل كايف .  



بعض أعامل

الرشكة يف مجال

 الديكورات الداخلية



تضمن الرشكة

تصاميم ديكور مبتكرة

سعر تنافيس

تسليم يف املوعد

جودة تحقق رضاك
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