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ABOUT US ...
In Dimensions, we believe in designing the place to carry a 
touch of your identity and personality. Our professional 
team will understand your needs to convert them into a 
touchable reality. From planning and execution till the 
final product, we will be with you from the beginning of the 
journey arriving to the desired final destination



ـــ

من نحن ...
نحرص في دايمنشنز على تصميم مساحتك لتحمل طابًعا 

خاًصا بهويتك. فريق عملنا المحترف يعمل على فهم 
احتياجاتك ليحولها إلى واقع ملموس. سنكون معك في 

هذه المرحلة من التخطيط إلى التنفيذ ووصوًال إلى النتيجة
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ARCHITECTURE
 Whatever the space, we are honored to
 be a part of making your imaginations
into concrete reality by our design

الهندسة المعمارية
مهما يكون نوع المشروع، يشرفنا أن نعيد 

صياغته إلى واقع ملموس.

ــــ

INTERIOR DESIGN
 Creativity has no limits. We design your
place to create a .persona for it

التصميم الداخلي 
ال حدود لإلبداع. فنحن نصمم مساحتك لخلق 

رو ٍح خاص ٍة بها.

ــــ

FURNITURE DESIGN
 Ever dreamed about a unique art piece?
We will make it .exclusively for you

تصميم األثاث
نبتكر ونصنع قطع األثاث الفريدة كي تمتزج 

مع روح المكان.
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Commercial and residential projects interior design service
خدمة التصميم الداخلي للمشاريع السكنية و التجارية

 3D design
 Reviewing the architectural
plans and reforming them
 according to the client needs   
and requirements
Furniture distribution plans 
Ceiling design plans 
 Designing interior elevations
 and providing their materials
and finishings
Floor design plans
Electricity outlets plans 
Light distribution plans 

-
-

-
-
-

-
-
-
-

تصميم ثالثي األبعاد
مراجعة المخططات المعمارية وإعادة 

صياغتها بما يتناسب مع احتياجات 
ومتطلبات العميل

تقديم مخططات توزيع الفراغات 
واألبواب و النوافذ

تقديم مخططات توزيع األثاث 
تقديم مخططات تصميم االسقف
 تصميم واجهات داخلية مع تحديد 

المواد و التشطيبات
تقديم مخططات تصميم االرضيات

تقديم مخططات تمديد الكهرباء
تقديم مخططات توزيع اإلضاءة

-
-

-

-
-
-

-
-
-
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Projects’ furnishing and execution service
خدمة تنفيذ و تأثيث المشاريع

BOQ charts (furniture and 
materials bill of quantities).j

Project execution management
and supervision services.l

Furnishing service.l

 Turnkey service (completion of
 the project by handing it to the
client).l

-

-

-
-

تقديم جداول BOQ (جدول حصر
كميات األثاث والمواد للمشروع) .

خدمة اإلشراف وإدارة تنفيذ 
المشروع .

خدمة التأثيث .
اإلشراف على مراحل تنفيذ 

المشروع وانتهًاء بتسليم المشروع 
للعميل (خدمة تسليم المفتاح) .

-

-

-
-

SERVICES
خــدمــاتـــنــا





OUR WORK





RESIDENTIAL PROJECT

مشروع سكني 
شالية خاص  |  العمارية , ٢٨٤٤ متر مربع 

ـــــ
يعمل فريق دايمنشنز على تصميم مساحات 

معيشة مريحة وهادئة 

ــــ

 Dimensions team designs for comfortable

 and peaceful living spaces

 Privete chalet  |  Alamaaria ,          sqm 2844







COMMERCIAL PROJECT

مشروع تجاري
مكتب  |  الرياض , ١٠٤ متر مربع 

ـــــ

مهما يكون نوع مشروعك يشرفنا أن نعيد 

صياغته لواقع ملموس.

ــــ

 Whatever type of project you have, we are honored to

reformulate it into a tangible reality

 Office  |  Riyadh ,          sqm  104











 COMMERCIAL PROJECT

مشروع تجاري
مكتب  |  الرياض , ٥٤٩ متر مربع 

ـــــ
نعمل في دايمنشنز عل خلق مساحات مبتكرة 

لتجربة عيش فريدة.

ــــ

 At dimensions we create innovative spaces for

an unique living experience

 Office  |  Riyadh ,          sqm 549









OUR IMPLEMENTATION WORK





RESIDENTIAL PROJECT

مشروع سكني 
فلة خاصة  |  الرياض , ٢٥٠ متر مربع 

ـــــ

نحرص في دايمنشنز على تصميم مساحتك 

لتحمل طابًعا خاص بهويتك.

ــــ

 In dimensions, we take care to design your space to

 bear a characteristic of your identity

 Privete villa  |  Riyadh ,          sqm 250







COMMERCIAL PROJECT

مشروع تجاري
مكتب  |  الرياض , ١٨٦ متر مربع 

ـــــ

نأخذك في رحلة متكاملة ابتداء بالتصميم 

وصوًال للنتيجة النهائية.

ــــ

 We take you on an integrated journey from

design to final result

 Office  |  Riyadh ,          sqm  186











 COMMERCIAL PROJECT

مشروع تجاري
مكتب  |  الرياض ,٢٦٠ متر مربع 

ـــــ

متخصصون في استغالل المساحات و 

إبراز جمال التفاصيل.

ــــ

 We specialize in exploiting spaces and

highlighting the beauty of details

 Office  |  Riyadh ,          sqm 260






