
شركة التشطيب االول  ... الفيدا



التصميم الداخلي والديكور



الملف الشخصى
تاسســت شــركة "الفيــدا انتيريــور" 
والتنفيــذ  التصميــم  بخدمتــي 
للمشــاريع الســكنيه والتجاريــة.

ــق  ــى خل ــدت عل ــا اعتم ــث انه  حي
الجانــب  تصاميــم التركــز علــى 
الجمالــي فحســب بــل علــى خلق 
الحلــول وكذالــك ظمــان التنفيــذ 

ــه. بــكل تفاصيل

 تصاميمنــا محترفــة وشــغوفة 
لتلبيــة طمــوح عمالئنــا.

About us
"La Vida Interior" was 
established in KSA Riyadh 
to make a revolution in the 
Design Service concept.

We provide you a  
professional and luxuries 
designs.

We produce functional 
and Beautiful Designs our 
designs are made to fulfill 
your ambition.



تاريخنا
فــي ظــل التوســع العمرانــي التــي تشــهده المملكــة انبثقــت شــركة 
"الفيــدا انتيريــور" مــن احــدى شــركات المقــاوالت الرائــدة ملبيــة بذالــك 

حاجــة الســوق للتصاميــم االبداعيــه والمبتكــرة 
 

Our History
La Vida Emerged from famous Construction Company. La 
Vida interior is a result of the construction Boom in the local 
Market providing universal Designs with a local fit . 

خدماتنا



 تصميــم داخلــي - تصميــم خارجــي - تقســيم معمــاري - اســقف 
وارضيــات - شــبكات - تلفــون - فــرش واثــاث - اضــاءة وقــوى

اعداد جداول العمل وادارة المشروعات 

جداول حصر الكميات 

عمل الرسوم التنفيذية 

ــتخدم  ــي ستس ــات الت ــع الخام ــاملة جمي ــذ ش ــداول التنفي ــم ج تقدي
ــذ  بالتنفي

اعمال التنفيذ للتصميمات المعده من قبلنا 

تصميــم وصناعــة الهويــة باســلوب احترافــي يتســم باالبــداع والتميــز 
باالفــكار

خدماتنا



الرؤية
في منزلك او مكتبك 
نهدف لخلق الجمال 

والرقي اينما تواجدت .. 
نصمم لك حياتك

In your home 
or office 

we aim to 
create Beauty 
Surrounds you 

Vision



تقديم خدمات متكاملة باعلى 
المعايير العالميه 

تقديم تصميمات مضمونة  
التنفيذ %100

توفير معرض يحتوي على 
كميات كبيره ومتنوعة من 

مستلزمات الديكور التي 
ستتضمنها تصاميمنا 

تحقيق اهداف المشاريع 
ونقلها لمستويات متقدمة 

We provide a beam of 
services makes your life 
comfortable and easier

Bush up your Living 
areas to luxury and 

comfortable levels and 
your business spaces 
towards Success and 

productivity .

المهام

Mission



الســؤال البديهــي الــذي يتبــادر لذهــن أي عميــل عنــد رؤيــة أي تصميــم هــو هــل هــو 
قابــل للتنفيــذ ؟؟ عملــت شــركة الفيــدا علــى اجابــة هــذا الســؤال مــن خــال االتــي 

 المعرض
اكبــر معــرض لمــواد الديكــور تابــع لشــركة تصميــم داخلــي فــي الريــاض حيــث يتــم 
عــرض كميــات متنوعــة وكبيــرة مــن الخامــات والعينــات والمــواد المكونــه للديكــور 
ككل مــع امكانيــة توفيــر الكميــات المطلوبــة بوقــت مــوازي لســير اعمــال التنفيــذ 

 خدمة التنفيذ
مكملــة  التنفيــذ  خدمــة 
ــث  ــل حي ــكل المراح ــه ل ومتوج
مــدرب  فريــق  لدينــا  يعمــل 
ومؤهــل  مــن الفنييــن والعمــال 
تصميمــات  تنفيــذ  لضمــان 
لعمالئنــا  وخصصنــا  الشــركة 
خدمــة  يطلبــون  الذيــن 
التصميــم فقــط زيــارات إشــراف 
ــركة  ــاري الش ــل مستش ــن قب م
علــى  واإلشــراف  الســتالم 
ــروع  ــي المش ــل ف ــل العم مراح

معرضنا Our Show Room



معرضنا

The axiomatic question when you like any design is , is it 
applicable??  .. Our Company Answers this question by the 
following :

La Vida Show Room .. The largest Showroom for interior 
design Company in Riyadh we provide a lot of materials that 
used in home décor  with possibility of providing the required 
quantity .   

معرضنا Our Show Room



معرضناOur Show Roomمعرضنا



Our Show Roomمعرضنا



المشاريع المنفذة

تقوم الشركه بتنفيذ العديد من المشاريع حاليا كما وان لها رصيد غني 
باالعمال المنفذة لشخصيات معروفه ومرموقه باماكن مختلفة 



احد هذه الـنماذج هو القـصر الـخاص بالشويعر احد عمائنا ويقع في الرياض مخرج 10 
حيـث انه تم استخدام الحجر بطريقة تتـماشئ مع طبيعة البـناء والطـراز في المـشروع 

قصر الشويعر 



ــاض  ــم اســتخدام حجــر الري احــد المشــاريع التــي نفذناهــا ويقــع فــي حــي الواحــه وت
ــروع  ــي للمش ــيكي الرومان ــم الكاس ــع التصمي ــى م ــكل يتماش ــض بش االبي

قصر الفوزان 



ــم اســتخدام  ويقــع هــذا القصــر فــي حــي الخزامــى وهــو احــد مشــاريعنا المنفــذة وت
ــيطة  ــه البس ــيكية والحداث ــة الكاس ــن الفخام ــع مابي ــم جم ــي بتصمي ــر المقدس الحج

قصر الدغيثر 



يقــع فــي  مدينــة الريــاض مخــرج 5 وتــم تنفيــذ اعمــال الحجــر الخاصــه بهــذا المشــروع 
وتــم اســتخدام حجــر الريــاض االبيــض 

قصر مسلم الحربى







الرياض - مخرج ٢ -  تقاطع أنس ابن مالك مع طريق االمير
محمد بن سعد   ....  ص.ب : 7834   ....   الرمز البريدى : 14933

Info@lavidalives.com

0118107629

/lavidainterior

0532224427

@lavidainterior

/lavidainterior

@lavidainterior

/lavidainterior

www. lavidalives.com
تفضلوا بزيارة موقعنا على



05 3222 4427
اتصل بنا

www.lavidalives.com


