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من نحن
ــث  ــة والمتخصصــة فــي معالجــة مشــاريع الديكــورات والتأثي ــوت الديكــورات المرموق ــن بي ــا هــي واحــدة م دانتي
المختلفــة وفــق معاييــر ومســتويات عاليــة بــدًءا بأعمــال التصميــم ومــرورًا بأعمــال تنفيــذ الديكــورات وانتهــاًء بأعمــال 

تصنيــع وتوريــد المفروشــات واالكسســوارات باختــاف مجاالتهــا.

About us
Dantella is one of the prestigious decors houses specialized in the treatment of various 
decoration and furnishing projects according to high standards, through the work of 
decorating and finishing the manufacture and supply of furniture.
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كلمة رئيسة مجلس اإلدارة
منذ تأسيس دانتيا للديكور والمقاوالت استطعنا إيجاد قيم ومفاهيم في مجاالت الديكور والمقاوالت

واتخذنــا الكثيــر مــن الخطــوات الجريئــة رســميًا فــي تطويرهــا حتــى أصبحــت دانتيــا للديكــور والمقــاوالت 
اســمًا المعــًا فــي مجــال الديكــور والمقــاوالت 

Chairwoman’s Message
There is no doubt that journey of a thousand miles starts with a step, For the 
development of our present we must keep a clear vision for our future. 
Our view of success is by measuring the satisfaction of our customers by 
achieving their  needs and aspiration 
We continue to strive to improve our performance and find the better 

مع تحياتي 
م / أماني الصوفي 

Kind regardes 
Eng. Amani Alsofi 
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مجاالتنا 
• متخصصــون فـي أعمـــــال التصميــم الداخلــي والخارجـي .
• متخصصــون فـي تقديـــم كافــــة االستشـــارات الفنيـــة .

• متخصصــون فـي أعمال التنفيذ على مختلف أنواع المشاريع     
   السكنيـــة والتجاريــــة واإلداريــــة .

• متخصصــــون في أعمــــال التشطيبــــات والمقـــاوالت .
• لدينا الكفــــاءات في تنفيذ أعمال الجبسيات والدهانات   

   المحترفـــة وفنييـــن مدنييـــن .
• متخصصون في تنفيذ جميع أنواع الديكورات الداخلية والخارجية.
• متخصصون في توريد وتصنيع المفروشـــات بكافـــة أنواعهــــا.
• متخصصون في تنسيق الحدائق والمسابح والمناطـق المفتوحـة.

• متخصصون في أعمــــال تشطيــــــب المطاعـــــم وكافيهــــات  
   واالماكــــن التجاريـــــــة .

  Our Field
• Specialized in interior & exterior design works.
• Specialized in providing all technical consultations.
• Specialized in the execution of various types of  
    residential, commercial and administrative projects.
• Specialized in finishing works & contracting
• We have competence in the execution of gypsum works,    
    professional paints and civil technicians.
• Specialized in all types of interior & exterior decoration.
• Specialized in supplying & manufacturing all kinds of furniture.
• Specialized in landscaping, swimming pools and open areas.
• Specialized in finishing restaurants & cafés
    And commercial places.
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قسم التصميم الداخلي والخارجي
يتمتــع فريــق عمــل دانتيــا بخبــرة عاليــة وذوق رفيــع ، حيــث أنهــا تبــدأ معــك منــذ مرحلــة التخطيــط 
األولــى ، مــرورًا بالتخطيــط المعمــاري وإخــراج المناظيــر وتصميــم الديكــورات الداخليــة والخارجيــة لجميــع 
المشــاريع ، ووضــع اللمســات النهائيــة التــي تضفــي جمــاالً ال يتميــز بــِه إال فريــق دانتيــا ، ووصــوالً إلــى 

التســليم الــذي يرضــي ذوق عمائنــا .

Department of interior and exterior design
The Dantella team has a high level of experience and taste, starting from the 
first planning stage, through architectural planning, directing of binoculars, 
interior and exterior decoration of all projects, finalizing the beauty of the 
Dantella team, and delivering to the taste of our customers.
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قسم التصميم الخارجي
ــاد  ــة األبع ــة ثنائي ــات خارجي ــن مخطط ــك، م ــروع أحام ــاء مش ــل بن ــن أج ــة م ــاليب الطبيعي ــى كل األس ــا تتخط دانتي
لألرضيــات والواجهــات وتوزيــع المســاحات إلــى تصميــم داخليــة وتصاميــم مبتكــرة للنوافــذ واألبــواب بارتفــاع الحائــط ، 
لتوفــر لــك شــعور بالعظمــة واالتســاع مهمــا كانــت دقــة التصميــم الفرنســي الكاســيكي أو أصالــة األســلوب العربــي 
وبســاطة التصميــم العصــري ، ســوف يلبــي فريقنــا مــن االستشــاريين المتخصصيــن فــي دانتيــا متطلبــات عمائنــا ليــس 

فقــط لليــوم بــل للعقــود القادمــة . 

Department of exterior design
Dantella goes beyond all the natural ways to build your dream project, from two-
dimensional exterior designs to floors and facades, and the distribution of spaces to 
interior design and innovative designs for high-rise windows and doors to provide 
you with a sense of grandeur and sophistication, no matter how refined French design 
or the authenticity of the Arabic style and simplicity of modern design, Our team of 
specialist consultants in Dantella meets the requirements of our customers not only 
for the day but for the coming decades.
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we at DANTELLA specialize in exterior and 
architecturall design and work fully on
the harmony of creativity with curiosity
thus we see with each study to be unique,
leaving creative touches on them.

نحــن فــي دانتيــا متخصصيــن فــي التصميــم الخارجــي 
والمعمــاري نعمــل بشــكل كامــل علــى انســجام اإلبــداع 
مــع الفضــول، و هكــذا نــرى مــع كل دراســة أن تكــون 
فريــدة مــن نوعهــا مــع تــرك بصمــات مبدعــة عليهــا.
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مشــروع فنــدق ســويس انترناشــونال ٤ نجــوم فــي 
مدينـــــة جــــــدة – حــــــي األميــــــر فـــــواز 

ــذ ، وحيــث  ــم التصميــم و التنفي ــا فــي عال مــن إنجازاتن
فخامــة التصميــم وجــودة التنفيــذ وبراعــة وروعــة 
عالــم  فــي  جديــدة  فكــرة  يحكــي   المفروشــات 
الفنــادق مــن حيــث المطاعــم وقاعــات اإلحتفــاالت 

ــا مــــن الخـدمــــات الـمقدمـــــة. وغيـرهــ

Swiss International 4 Star Hotel in
City of Jeddah - Prince Fawaz neighborhood.
Of our achievements in the world of design 
and implementation, and where the luxury 
of design and quality of implementation and 
the ingenuity and splendor of furniture tells 
a new idea in the world of hotels in terms of 
restaurants, banquet halls and other services 

provided.
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عندما يتعلق بالبحث عن أجمل تصميم وتنفيذ لقاعات األفراح 
، هنا يبرز دور دانتيا في تصميم وتنفيذ األجمل واألرقى .

When it comes to looking for the most beautiful 
design and implementation of the halls

Here, the role of Dantella in the design and 
implementation of the finest .
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ــا الخبــرات الكافيــة والحرفيــة العاليــة فــي تصميــم المراكــز  نحــن فــي دانتيــا لدين
ــاء  ــل بن ــة لتص ــاءة عالي ــودة وكف ــا بج ــارض وتنفيذه ــم والمع ــة والمطاع التجاري
ــروع . مشــاريعنا إلــى مــا نطمــح إليــه فــي رقــي وعصريــة وساســة فــي المشــــ

We at Dantella have sufficient experience and professionalism 
in designing and implementing commercial centers, restaurants 
and exhibitions, with high quality and efficiency, in order to 
build our projects to what we aspire to in a modern, and smooth 

project.
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ــن  ــاول م ــة  2030 ، نح ــس رؤي ــم يعك ــع مطاع مجم
خالــه أن نضــع فكــر جديــد وأســلوب حديــث ومتطــّور 
وأنيــق يعكــس صــورة مجمعــات المطاعــم باســتايات 
ــكل  ــرة بش ــراد األس ــع أف ــدم جمي ــة تخ ــة عصري حديث

ــا . ــا ومملكتن يتائــم مــع مجتمعن
جدة , أبحر الشمالية , قطاع استثماري خاص

A restaurant that reflects the vision of 2030, 
we try to put a new thought and a modern 
and sophisticated and elegant style reflects 
the image of the restaurant complexes in a 
modern fashion that serves the whole family 
in line with our community and our Kingdom.

Jeddah, Abhur Al Shamaliya, Private 
Investment Sector.
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مطعــم انترناشــونال يخــدم طبقــات وشــرائح مــن المجتمــع 
إلحــدى  المطاعــم  مــن  مجمــع  فيــه  األذواق  مختلفــة 
الشــركات االنترناشــونال فــي أبحــر الشــمالية فــي مدينــة جدة  
ونحــن بدورنــا فــي دانتيــا وبرؤيتنــا المتطــورة وانفتاحنــا فــي 
عالــم الّتصميــم نحــاول أن نصــل بــك كمســتثمر ومســتهلك 

إلــى كل ماهــو جديــد و عصــري وأنيــق ومتطــّور

International Restaurant serves different 
classes and segments of the community. 
A restaurant complex for one of the 
international companies in the northern 
Abhor in Jeddah. We, in Dantella, our vision 
and our openness in the design world, try to 
reach you as an investor and consumer to 

everything new.
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مــن المشــاريع الناجحــة فــي أي مــكان عامــًة وفــي مملكتنــا العربيــة الســعودية 
خاصــًة ؛ محطــات الوقــود ، وهــذا مــا أبدعــت بــه دانتيــا حديثــا ، وهنــا تصميــم 
محطــة وقــود ضخمــة بأحــدث طــراز، تحتــوي علــى محــات تجاريــة ومطاعــم 

وتشــمل ورش صيانــة ســيارات ، مــن تصميــم كادر دانتيــا.

Of the successful projects in any public place and in our Kingdom 
of Saudi Arabia in particular; the gas stations, and this is what 
Dantella recently created, and here the design of a huge modern 
fuel station, containing shops and restaurants, including car 

maintenance workshops. designed by Dantella staff.
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مشــروع مزرعــة خاصــة
للشيــخ يوســف مليبـــاري 

في مدينه جدة خلف الهيلتون
تصميــم وتنفيــذ وإشـــراف

A special farm project for 
Sheikh Yousef Malibari

In the city of Jeddah 
behind the Hilton design, 

implementation and 
supervision.
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دانتيا
ــا بتنفيــذ العديــد مــن المشــاريع الخاصــة والتجاريــة داخــل  ــز دانتي تتمي
مدينــة جــدة وخارجهــا فدانتيــا لــم تتوقــف عنــد التصميــم الداخلــي 
فقــط بــل أّنهــا تملــك القــدرات الفنيــة والمهنيــة لتســليم كامــل 

ــة. ــة واقعي ــك حقيق ــح حلم ــذة ليصب ــم منف التصامي

Dantella
Dantella has many private and commercial projects 

inside and outside Jeddah, and it has not only stopped 
at the interior design but has the technical and 

professional capabilities to deliver all the designs to 
make your dream a reality.
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قسم التصاميم الداخلية واالستشارات الفنية
أنت تطلب اإلتقان ، ونحن نقدم التميز

دانتيــا رائــدة فــي مجــال توريــد وتركيــب أجمــل وأرقــى وأحــدث أعمــال التصاميــم 
والتشــطيبات بسلســلة متكاملــة مــن أجــود المــواد العالميــة والمحليــة لتنفيــذ الديكورات 
ــة  ــرة والتقليدي ــم المعاص ــاهدة التصامي ــم مش ــي ، يمكنك ــة للمبان ــة والخارجي الّداخلي
والحرفيــة لـــ دانتيــا فــي أعــرق وأشــهر القصــور والفلــل والفنــادق والمطاعــم والمنتجعات 

فــي معظــم دول الشــوق األوســط.

Department of interior design and technical consulting

You require mastery, we offer excellence
Dantella is a leader in the supply and installation of the finest designs and 

finishes in a series of the finest international and local materials for the 
interior and exterior decoration of the buildings, you can see Dantella›s 

contemporary, traditional and art designs in the most famous palaces, villas, 
hotels, restaurants and resorts in most of the Middle Eastern countries.
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مشروع خاص للسيد المهندس خالد مختوم في مدينة جدة .
يعكس رؤية فنية باستيات مختلفة فرنسية ومودرن لُتعطي الراحة والفخامة 

داخل منزل أحامك وتحقق كل ما تحلم به داخل منزل العمر

A special project for Mr. Khaled Mkhatoom in Jeddah
Reflects a technical vision in different French and 

modern styles to give comfort and luxury inside the 
house of your dreams and achieve everything you dream 

in your house.
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مشروع خاص للسيد هشام باقبص في مدينة جدة – الروضة 
نفذت دانتيا على مر السنين أعمال التشطيبات ألعرق وأفخم المشاريع السكنية في المملكة العربية 

السعودية وخارجها ، وال تقتصر أعمالنا على المشاريع الّسكنية ، وإّنما تمتد إلى تصميم وتنفيذ المباني 
التجارية والمرافق بنجاح وامتياز حيث أن من يشاهدها يتقن تماًما بأن من نفذ هذا العمل قادر على أن 

ينفذ أعمال بمواصفات عالية ومميزة وراقية في أي مكان في العالم.

Private project
A special project for Mr. Hesham Baqbas in Jeddah - Al Rawda

Over the years, Dantella has completed the finishing works of the finest and most 
prestigious projects

Housing in Saudi Arabia and abroad.
Our business is not limited to residential projects, but extends to the design and 

implementation of commercial buildings and facilities with success and excellence, as 
those who see them are well versed in the fact that those who carry out this work are 
able to carry out works of high specifications and distinctive anywhere in the world.
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مشروع خاص للفنانة الشابة
بلقيس فتحي والسيد سلطان باهذيلة 

ــة مــع إضافــة  ــوان جريئ ــرز الطــراز الكاســيكي بأل ــي تب إحــدى المشــاريع الخاصــة الت
ــح المــكان الفخامــة واألناقــة. ــي بدورهــا تمن ــة رائعــة والت لوحــات فني

   
Dining room Project of 

Sultan Ba- Hilaile and Balqees Fathi
Classic style dining room with bold colors

  With the addition of a wonderful painting

 to give the place luxury.
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ــة الســيد يوســف  ــراج المســّرات لعائل مشــروع ســكني خــاص فــي أب
ــة  ــل ســكنية فــي مدين ــاري ، يحتــوي علــى خمســة فل محمــد ميليب
جــدة علــى كورنيــش جــدة الخــاب بإطالتــه الجذابــة ، و نحــن بدورنــا 
نســعى دائًمــا بتحقيــق كّل مــا تحلــم بــه بدايــًة بالتصميــم وانتهــاًء 

   بأعمــال توريــد المفروشــات واالكسســوارات.
A private residential project in Al-Misrat Towers 
for the family of Mr. Yousef Mohamed Milibari, 

contains five residential villas in the city of 
Jeddah on the picturesque Corniche of Jeddah, 

and we are always striving to achieve everything 
you dream of the beginning of the design and up 

to the supply of furnishings and accessories.
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مشروع سكنى خاص
للسيد حسين يوسف نازيه – فيا العوالي 

التصاميم الكاسيكية من أشهر ما تتميز به دانتيا ، حيث أن دانتيا ترافق أحامك من 
اللحظة التي تختارنا فيها للعمل لكي تجعل أحامك حقيقية ، نحن نتعامل مع المشاريع 

على أساس اهتمامنا بكامل التفاصيل مهما رآها البعض تفاصيل هامشية وصغيرة 
وعليها ننظم ونخطط لكي نجعل العمل أكثر دقة وإتقانا وإنهاًء في الّزمن المطلوب .

A special residential project for
Mr. Hussein Yousef Nazieh - Villa Al-Awali.

 The classic designs of Dantella ‹s most famous. Dantella accompanies 
your dreams from the moment we choose to work to make your 

dreams real. We deal with projects on the basis of our attention to 
detail. We have to organize and plan to make the work more accurate 

and timely.
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مشروع سكني خاص للسيد حسين العميري في مكة 
المكرمة - حي المعيصم ، تم القيام بأعمال الّتصميم 
والتنفيذ واإلشراف العام ونحن في دانتيا دائًما نسعى 

لتحقيق كل ماهو جديد ومشرق و متميز.

Private residential project for
Mr. Hussein Al Amiri in Mecca -

 Al-Maisam neighborhood
The design, implementation and general 
supervision have been carried out. We in 

Dantella always strive to achieve everything 
new, bright and distinctive.
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مشروع قصر خاص نّفذ في المنطقة الشرقية داخل 
مدينة الدمام تحديًدا ، للشيخ / عبدالمحسن آل راجح 

باستايل كاسيكي فرنسي ، دانتيا تتمّيز بمثل هذا النوع 
من التصاميم لما فيها من عراقة وأصالة ونحن بدورنا نبرز 
أهمية التصميم والتنفيذ في جميع ما نقوم به من أعمال.

The project of a special palace classic French 
style was executed in the eastern region 
within the city of Dammam  for Sheikh / 

Abdelmohsen Al Rajeh.
Dantella is characterized by this kind of 

design because of its originality. We highlight 
the importance this kind of design and 

implementation in all our work.
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مشروع سكني خاص في جدة – المملكة العربية 
السعودية للمهندس/ هاني الطعيمي ، حيث نّفذ باستايل 
مودرن ويستطيع عماؤنا الكرام أن يشاهدوا فخامة أعمالنا 
من خال المشاريع الضخمة التي نفذناها في مجال التصاميم 
ذات االستايل المودرن وذلك بتزيين كل محيط ممكن بمهارة 

نادرة وفًقا لمتطلبات العماء وما يوافق ذوقهم العام.

Private residential project in
Jeddah - Saudi Arabia

for Engineer / Hani Al-Taaimi.

Where we have implemented a modern 
design and can see the prestige of our 

business through the large projects 
that we have implemented in the field 

of  modern design according to the 
requirements of customers and their 

taste.
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مشروع سكني خاص في مدينة جدة – النهضة  ، 
فيا روف تحتوي على أكثر من طراز كاسيكي ومودرن 
باستايل عصري متطّور بنظرة انفتاحية ، نهدف فيها 

السيدة إيمان طرابيشي ، حيث أننا قمنا بأعمال التصميم 
والتنفيذ . 

A private residential project in the city 
of Jeddah - Al Nahda, Villa roof . contains 
more than a classic and modern style with 
a modern and sophisticated style with an 

opening look, in which we aim at Eman 
Tarabishi, as we have done the design and 

implementation.
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فيا سكنية خاصة للكابتن الطّيار/ معروف جان ، حيث أن دانتيا 
قامت بأعمال التصميم وأجزاء من بنود الّتنفيذ واإلشراف ، من 
المشاريع ذات الرؤية العصرية المتطورة التي تعكس الحياة 

العصرّية باستايل نيو كاسيك حيث نفذت دانتيا على مر السنين 
أعمال تصاميم نيو كاسيك ألعرق وأفخم المشاريع السكنية في 

المملكة العربية السعودية .

Private villa for Captain Pilot / Marouf Jean,
as Dantella has done design work and parts of 

the implementation and supervision. Is one of the 
most innovative and modern-looking projects in 
the New Classic style. Over the years, Dantella 

has worked on New Classic designs for the 
finest and most luxurious residential projects in 

Saudi Arabia.opening look, in which we aim at 
Eman Tarabishi, as we have done the design and 

implementation.
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مشــروع ســكني خــاص فــي مدينــة 
القصيــم لرئيــس المحكمــة اإلداريــة ، 

الشــيخ يوســف العويــد 
دانتــا تســعى لخلــق روح البســاطة و 
الفخامــة داخــل القصــور فــي اســتغال 
الفراغــات بأكثــر مــن فكــرة تضفــي على 
ــع  ــي م ــري يتماش ــلوب عص ــزل أس المن
ســرعة الزمــان واحتياجــات أفــراد العائلــة.

Private residential project in 
Qassim City for the President 
of the Administrative Court, 

Sheikh Yousef Al-Awaid

Dantella seeks to create the 
spirit of simplicity and luxury 

within the palaces in the 
exploitation of spaces more 
than an idea that gives the 

house a modern style in line 
with the speed of time and the 

needs of family members.
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مشــروع ســكني تجــاري ، شــقق تمليــك قمنــا بأعمــال التصميــم 
وأجــزاء مــن أعمــال التنفيــذ واإلشــراف العــام للســيد/ ريان أوســطة 
فــي مدينــة جــدة - حــي النهضــة ، يعكــس الرؤيــة المتطــورة 
لاســتثمار العقــاري ، ونحــن فــي دانتيــا نســعى دائًمــا إلكســابك 
ــم شــقق  ــم التســويق العقــاري وفــي عال ــًزا فــي عال ــا ممي ذوًق
الّتمليــك ، وعلــى مــدى ســنوات طويلــة نفــذ وأتقــن فنيونــا تنفيذ 

شــقق التمليــك بجــدارة.

Commercial residential project, ownership 
apartments We have done the design work and parts 
of the implementation and general supervision of Mr. 

Ryan Aosta in Jeddah - Al Nahda neighborhood,
Reflects the vision of real estate investment, and we 

at Dantella always strive to get you a distinctive taste 
in the world of real estate marketing and in the world 

of apartments ownership, and over the years, our 
technicians have perfected the implementation of 

apartments ownership well.
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ــة و أســلوب  ــة عصري ــة برؤي ــة فــي مجــال المفروشــات الفندقي ــة عالي ــة فني ــا تجرب تقــدم لكــم دانتي
ــي  ــي لتلب ــم الراق ــل التصمي ــام بتفاصي ــع اإلهتم ــتيات م ــع االس ــم بجمي ــي التصمي ــة ف ــق و فخام أني

ــم متطلباتكــم مــن خــال تقدي
• اإلستشارات الهندسية و الفنية و التخطيط 

• تصاميم المعمارية و اإلنشائية 
• تصاميم الداخلية و الخارجية 

• األعمال اإلنشائية و المعمارية 
• أعمال التشطيبات الداخلية و الخارجية

• أعمال الديكور
• اإلشراف على المشاريع 

• إختبار و تقديم المواد التشطيبية للمشاريع
• تصنيع و توريد اثاث و مفروشات و اكسسوارات و مستلزمات فندقية 

مشاريع فندقية 
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Dantella offers you a high quality technical experience in the field of hotel furnishings 
with a modern vision, elegant style and luxury in design with all the aesthetics, with 
attention to the finest design details to meet your requirements by providing:
• Engineering, technical and planning consultancy.
• Architectural and structural designs.
• Interior and exterior designs
• Structural and architectural works
• Interior and exterior finishes
• Decoration works
• Supervision of projects
• Test and provide project materials
• Manufacturing and supplying furniture, furniture, accessories and hotel supplies

Hotel Projects
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ــة  ــادق عناي ــا الفن ــت دانتي ــة ، أول ــي كل دول ــياحة ف ــاط الّس ــب نش ــادق عص ــت الفن ــا كان لم
خاصــة فــي التصميــم والتنفيــذ واإلشــراف ، فنحــن قــادرون علــى تنفيــذ وتحقيــق أي نــوع مــن 

ــا الخاّصــة. ــا الكــرام باإلضافــة لوضــع بصمتن التصاميــم حســب مــا يطلبــه عماؤن
نحــن نؤمــن دائمــًا بوجــوب تقديــم أفضــل األعمــال لعمائنــا ونعمــل علــى ضــوء ذلــك لكــي 

نحقــق رغباتهــم .

Since the hotels are the main activity of tourism in every 
country, Dantella Hotels has given special attention to design, 
implementation, and supervision. We are able to execute and 
achieve any kind of designs as requested by our customers in 

addition to putting our own fingerprint.
We always believe in providing the best business to our customers 

and working accordingly to achieve their desires.
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قسم المشاريع التجارية 
كان لدانتيا بصمة مبهرة في المراكز الرئيسية 

لشركات كبرى ومكاتب تنفيذية ومتاجر فاخرة ، حيث 
قامت بأعمال التصميم في مكتب ديار األصالة ، إحدى 
المشاريع المكتبية الّتجارية لشركة تسويق عقاري في 

مدينة جدة.
Commercial projects Section

Dantella has a dazzling reputation in 
the major centers of major companies, 

executive offices and luxury stores. She 
has been designing as Diyar Al Asala, 
one of the commercial office projects 
of a real estate marketing company in 

Jeddah.
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ال يقل التصميم الّداخلي للمطاعم والكافيهات عن قائمة 
الّطعام المقّدمة لجذب الرواد إليها ، اشتهرت دانتيا 

بتصميمها الداخلي ذو الرونق الخاص لعدد من المطاعم 
والكافيهات في المملكة العربية الّسعودية واّلتي تضفي 

أجواًء من الّراحة والدفء فتزيد من شهّية العماء.

 The interior design of restaurants and 
cafés is not less than the menu offered to 

attract the pioneers, Dantella is renowned 
for its interior design of a number of 

restaurants and cafés in Saudi Arabia, 
Which provide an atmosphere of comfort 
and warmth that increases the appetite of 

customers.
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فريقنا يقّدم خدمة متكاملة في مجال تصميم المعارض التجارية ، ليس هدفنا شد االنتباه بل نتعدى 
ذلك بجعله ذكرى ال تنسى ، دانتيا تلتزم بمبدأ التعاون مع العميل في جميع مراحل المشروع والعمل 

عن قرب لتحقيق رؤية فريدة لكل مشروع .

Our team offers an integrated service in the design of trade fairs, Our goal is not 
only to attract attention but make it memorable memory,  

Dantella committed in the principle of cooperation with the client throughout the 
project and working closely to achieve a unique vision for each project.
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تصميم وتنفيذ مشروع 
صالون تجميل للسيدة هالة ابو النجاة

جدة - الروضة 

Design and implementation of a beauty 
salon project for Ms. Hala Abu Najat

Jeddah - Al rowda.
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تصميم وتنفيذ 
صالون تجميل 

Design & Implementation

 of a Beauty salon project 
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كلوحات إدغار ديغا ، وحنجرة إديث بياف ، كاألدب الفرنسي ، وجبل أوليمبوس ، واألساطير 
اإلغريقّية ، والّنقوش الّصخرية ، كمقطوعات كلود ديبوسي ، وخّفت ليفت شوفيريه ، والّرقم 6 

في قطعة الّنرد، المرأة جميلة وتستحق الجمــال .
عملنا هو أن نعكس أحام المرأة بمصداقية باستخدام خيالنا مدّعًما بشغفنا لابتكار، وقبل كل 

ذلك الثقة المتبادلة مع عمائنا اّلتي تمكننا من تقديم أفكار تستحق التوقف ، حيث قامت دانتيا 
بتصميم صوالين التجميل بابتكاٍر وحب وشغف .

Such as Edgar Degas, Edith Piaf
,
s throat, French literature, Mount 

Olympus, Greek legends, rock inscriptions, Such as Claude Depuis, 
Leffet Schouffier, the number 6 in the dice piece,

Women are beautiful and deserve beauty.
Our work is to faithfully reflect women›s dreams using our imagination 

supported by our passion for innovation, and above all else Mutual 
trust with our clients that enable us to offer ideas worth stopping, 

Dantella has designed beauty salons with passion.
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مشروع خاص 

Private project
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األحــام  لقاعــات  دانتيــا  ديكــورات  تتميــز 
ــة  ــا األنيق ــزة وديكوراته ــا الممي بتصاميمه
تجانــس  علــى  تصميمهــا  فــي  تعتمــد   ،
بيــن درجــات األلــوان ، واختيــار أفخــم وأرقــى 
األشــكال مــن اإلكسســوارات بحيــث تعكــس 

ــة. ــة وأنيق ــة جمالي لمس
Dantella decorations for the wedding 
halls feature their special designs and 

elegant décor, Its design is based on 
homogeneity between color grading 

, and choose the finest forms of 
accessories to reflect an aesthetic and 

elegant touch.
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Department of Gypsum قسم الجبسيات
الجبســيات إحــدى الفنــون التــي تتألــق بهــا دانتيــا ) كاســيك – 

مــودرن – مغربــي – أندلســي – إســامي (
لديهــا اســتعداد دائــم لتوفيــر خيــار واســع في عالــم الجبــس وصناعة 
قوالــب و منحوتــات ذات احترافيــة عاليــة و مميــزة عــن اآلخريــن علــى 

جميع المســتويات .
فعالم الجبسيات في دانتيا سقف با حدود .

Gypsum are one of Dantella ‹s artworks (classic – Modern – Moroccan 

– Andalusia – Islamic ) It has a constant willingness to provide a wide 

choice in gypsum world and the manufacture of molds and sculptures 

are highly professional and distinct from others at all levels.

The world of gypsum in Dantella is boundless.
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الجبس الفرنسي 
تعد الديكورات الجبسية الفرنسية من أحد أنواع الجبس 
القديمة والعريقة التي تستخدم لتزيين أسقف المنازل 
والحجرات ، والتي تتميز بتصميمها دانتيا في أشكال 

بارزة تتزينها األضواء وتعكس الجمال .

French gypsum
French gypsum decorations are one 

of the ancient and oldest gypsum 
types which are used to decorate the 
roofs of houses and rooms, Dantella 
characterized in it and that is reflect 

the beauty.
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  توافق في الفكرة و التصميم و توفيق 
اكثر في دقه التنفيذ واختيار مواد التشطيب 
والدهانات و العناية الفائقه بتوزيع األلوان 

والتفاصيل              

harmony in idea and design and 
agree more in the accuracy of 

implementation and selection of 
finishing materials and paints, and 

great attention to the distribution of 
colors and details.
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  الطراز االسامي و المغربي 

ا لنــا لمــا  إّن هــذا النــوع مــن الحضــارة لهــو ملهــم جــدًّ
يحتويــه علــي الجمــال والروعــة إضافــة إلــى هــذا فــإن 
ــكان  ــم وأي م ــن أن يتائ ــم يمك ــن التصامي ــوع م ــذا الن ه
ــال  ــس الرج ــة نومــك أو مجل ــد يكــون غرف ــك ، ق ــي منزل ف
ــي، نحــن  ــى الطــراز اإلســامي والمغرب ــس النســاء عل أو مجل
نقــوم بهــذا و بلمســات جذابــة و يعــود ذلــك لبراعــة فريقنــا 
المعمــاري  للتصميــم  النمــط و فهمهــم  بفهــم هــذا 
اإلســامي و المغربــي بكافــة تفاصيلــه و حقبــه، هنــا ســوف 
تنتقــل مــن عصــر آلخــر لتكــون ســلطانا بتنقاتــك بيــن الرســوم 
ــه روحــه و  ــم ل ــي نبدعهــا و ســترى كيــف أن كل تصمي الت

ــز. ــرده الممي ــه الخاصــة و تف أناقت

This kind of civilization is very inspiring to us 
because it contains beauty and splendor. In 
addition to this, this type of design can fit any 
place in your home, it may be your bedroom 
or the council of men or the council of women 
in the style of  Islamic and Moroccan, we do 
his and attractive designs, thanks to the skill 
of our team to understand this style and their 
understanding of the architecture of Islamic 
and Moroccan in all its details and era, Here 
you will find yourself moving from one era 
to another to be the authority between your 
drawings and the drawings that we create and 
you will see how each design has its own spirit, 
elegance and uniqueness of the design of his 
soul and originality.

Islamic and Moroccan Style
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ديكورات الجبس المغربي و االسامي 
فخامة المظهر و دقة التفاصيل 

Gypsum Moroccan and Islamic 
decorations, exquisite appearance 

and accuracy in details .
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تنفيذ مشروع مسجد
في منطقة خليص لألميرة جوهرة التويم

 Implementation of a mosque project in the
 city of Jeddah,  the khulais area of princess

Jawhart AL-Twaim
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مشروع سكني خاص
للسيدة الجميلة الدكتورة روضة بن ياسين - مكة المكرمة

عندمــا يتعلــق األمــر بتنفيــذ التصاميــم الداخليــة إلــى واقــع ملمــوس ، أهــم عامــل 
لألخــذ بعيــن االعتبــار هــو المنظــر الجميــل والوئــام ، تســاعدك دانتيــا علــى تصميــم 
ــع  ــوم بتصني ــن نق ــكارات ، فنح ــدث االبت ــن أح ــتوحى م ــاث مس ــك بأث ــزل أحام من

ــم الملكــي البهــي . ــد أفخــم المفروشــات ذات التصمي وتوري

Private residential project
For the beautiful lady Dr. Rawda bin Yassin – Mecca

When it comes to implementing interior designs into reality, the most 
important thing take into account the beautiful view and harmonious. 

Dantella helps you design your dream home with furniture inspired 
from the latest innovations. We make and supply the most luxurious 

furnishings in a royal design.
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مشروع سكني خاص
للدكتور محمد عبدالمؤمن خان
مكة المكرمة – حي الزبيدي

دانتيــا تصمــم القصــور الفخمــة والرائعــة بدقــة 
ــة  ــزة وبمتعــة المناظــر الداخلي ــة ممي فائقــة وعناي
ــز  ــة تتمي ــا لمس ــف دانتي ــدة تضي ــرة والفري المبتك

ــل . ــن الجمي ــة والف ــة المطلق باألناق

Private residential project
For Dr. Mohammed Abdulmoumen Khan

Mecca Al - Zubaidi District
Dantella designs exquisite and luxurious 

palaces with meticulous care and unique , 
Dantella adds a touch of absolute elegance 

and beautiful art.
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مشروع سكني خاص
للسيد حمد باخشوين وحرمه حسناء بيجامان 

قمنــا بأعمــال تنفيــذ المفروشــات واالكسســوارات المصنوعة 
مــن األقمشــة المخمليــة التــي تعطــي للمــكان الجمــال 

ــا. ــق الخــاص بلمســة دانتي والرون
Private residential project

For Mr. Hamad Bakhshwain and his wife Hasna Bejaman
We have carried out furniture and accessories made 

of velvet fabrics Which gives the place the beauty and 
elegance of Dantella’s touch.
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Marble and Flooring Section
Dantella always strives to provide all 

kinds of flooring, In addition to the finest 
types of marble and parquet with all 

their differences and levels.

قسم الرخام واألرضيات
تسعى دانتيا دائمًا لتوفير جميع أنواع األرضيات 
باإضافة إلى أجود أنواع الرخام وباركيه بجميع 

إختافاتها ومستوياتها
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لمسه ابداعيه في عالم االرضيات  تضفي على المنزل فخامه و جماليه 
للمفروشات فنحن في دانتيا نربط السجاد بالديكور المحيط به مما يزيد 

زخرفة وفن االبداع للمكان .

السجاد اليدوي

Hand-made Carpets
Its creative touch in the world of floorings confers on the home, 

We are in Dantella and we are attached to it.
The carpets are decorated with decoration, which increases the 

decoration and creativity of the place.
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تهتم دانتيا بكافة الجوانب المتعلقة بالمفروشات
واالكسسوارات و الستائر فهي تقوم بصناعة و توريد مفروشات

ذات جودة عالية وحرفية متقنة و ذلك باستخدام ارقي انواع االقمشة
المحلية و المستوردة حتي تتناسب جميع االستايات .

قسم المفروشات و االكسسوارات

Furniture & Accessories
Department

Dantila is interested in all aspects of furnishings accessories and
curtains are manufacturing and supplying furniture high quality
and craftsmanship using the finest fobrics local and imported to 

suit all styles.
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مــن مشــاريع خدمــات الضيافــة عــش تجربــة ملهمــة مــن 
الخصوصيــة الــا محــدودة

توفــر لــك دانتيــا مفروشــات متميــزة تجمــع بيــن الفخامــة 
والخدمــة المتميــزة فــي إطــار عصــري يبهــر كل ضيوفــك 

لتعكــس مســتوى عالــي مــن الخدمــة والجــودة

Of hospitality projects and inspiring experience 
of unlimited privacy, Dantella offers you unique 
furnishings that combine luxury and service in 
a modern setting that captures all your guests 
to reflect high level of service and quality.
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دانتيــا هــي إختصــار لعنــوان الرقــي فــي إنتــاج وتصنيع وتوريــد األثاث والمفروشــات المميــزة واألنيقــة والفريدة 
ــزم مــن مفروشــات واكسســوارات ، لتشــكل عامــًا  مــن نوعهــا ، تقــدم دانتيــا أيًضــا التخطيــط لشــراء مايل
مســاعًدا لعمائهــا فــي إختيــار األنســب و األرقــى ، دانتيــا انطلقــت مــن إرٍث مفعــم باإلمتيــاز ، تســعى لتلبيــة 

االحتياجــات دائمــة التغيــر للعمــاء فــي الشــرق األوســط مــن مختلــف الجنســيات والثقافــات .

Dantella is an abbreviation for the title of Upgrading in the production, manufacture and 
supply of unique and elegant furniture and furnishings, Dantella also plans to buy the 
necessary furniture and accessories, to form an assistant factor for its customers in the 
selection of the most appropriate and superior. Dantella was launched from a heritage 
of excellence, Seeking to meet the ever-changing needs of Middle Eastern customers of 

different nationalities and cultures.
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دانتيا تتميز بقطع 
االثاث المختلفة لكافة 

المشاريع السكنية 
باالضافة لاكسسوارات 

والستائر التي تضيف 
جماالً ورونًقا خاص .

Dantella is 
characterized 

by various 
furniture pieces 

for all residential 
projects, In 

addition to the 
accessories and 

curtains that add 
beauty and a 

special Luster.
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موردي دانتيا يسعوا بجهد لتقديم األثاث المعاصر ذات التصميمات الموفرة 
للمساحات لتحقيق الراحة القصوى ، ونحن لسنا مورد تقليدي لألثاث ولكننا 

نقوم بتصميم األثاث خصيصًا لحسب أحتياجاتكم ليائم تطلعاتكم .

Dantella suppliers strive to provide contemporary furniture 
with space-saving designs for maximum comfort. We are not 

a traditional supplier of furniture but we design furniture 
specifically to calculate your needs to suit your expectations.
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روعة المفروشات المودرن وتنوعها وأناقتها تجدها هنا ، إذ تتميز دانتيا 
بديكورات وأثاث ومفروشات واكسسوارات مميزة وبجودة ممتازة تخدم 

المستهلك وتلبي أحتياجاته .

The splendor of the modern furnishings and their variety 
and elegance find them here. Dantella features unique 

decor, furniture, furnishings and accessories that serve the 
consumer and meet his needs . 
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Curtains And Accessories
Curtains are complementary elements of interior decorations 

in the home of your dreams, Dantella adds elegance and beauty 
to all rooms when choosing your curtains carefully, It is always 

careful to pick cloth, colors and materials which, if not chosen, are 
manufactured, implemented and supplied. Dantella curtains are 

chosen, manufactured and executed with creativity, excellence and 
brilliance that satisfy and dazzle all tastes. 

الستائر واالكسسوارات
الســتائر مــن العناصــر المكملــة للديكــورات الداخليــة فــي منــزل أحامــك ، دانتيا تضيف 
إليــك األناقــة والجمــال لكافــة الُحجــورات عنــد اختيارهــا لســتائرك بعنايــة ، فهــي دوًمــا 
تحــرص علــى انتقــاء القمــاش وألوانهــا وخاماتهــا التــي إن لــم تكــن مــن إختيارها تكن 

مــن تصنيعهــا وتنفيذهــا وتوريدها .
ستائر دانتيا ُتختار وتصنع وتنفذ بإبداع وتميز وتألق يرضي ويبهر جميع األذواق.
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 الستائر واالكسسوارات هما اللمسة السحرية التي 
تتميز بها دانتيا لرقي المكان بمختلف األنماط 

) الكاسيكية - األندلسي - المودرن (

Curtains and accessories are Dantella›s 
magical touch to create a variety of styles 

(Classical - Andalusian – Modern ).



297



299



301

انجازاتنــــا
وحرفيتنــا

One of the first Saudi businesswomen in the 
world of design and engineering , I know the 
hidden design processes and the possibility of 
building with the best possible details as desired 
by the customer. Fashionable and bold designs 
at the same time, it is inspired by the culture and 
civilization of the Arab and European countries 
in an indirect and clear way, which is known for 
professionalism . I have a special character, the 
distinctive touch and my individual labels which 
has received a lot of respect and admiration in the 
field of design, implementation and construction, 

contracting.

ــات  ــعوديات الموهوب ــال الس ــيدات األعم ــل س ــن أوائ م
فــي عالــم التصميــم والهندســة ، أعلــم خفايــا عمليــات 
التصميــم وإمكانيــة اإلنشــاء بــأدق التفاصيــل الممكنــة 
حســب رغبــة العميــل ، تصاميــم عصريــة وجريئــة وفــي 
نفــس الوقــت مســتلهمة ِمــن ثقافــة وحضــارة الــدول 
العربيــة واألوربيــة بطريقة غير مباشــرة وواضحة تشــتهر 
بالحرفيــة ، لــدي الطابــع الخــاص واللمســة المميــزة 
وعامتــي المنفــردة التــي حظيــت بالكثيــر مــن اإلحتــرام 
واإلعجــاب فــي مجــال التصميــم والتنفيــذ والمقــاوالت.
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فريق العمل
تمتلك دانتيا فريق عمل إحترافي لصناعة و نحت 

القوالب الجبسية و صّبها باإلضافة إلى فنانين 
محترفين في الّرسم على األسقف و الجدران لتتميز 

الجبسيات والدهانات.

Team work
Dantella has a professional team of manufacturing, 

sculpting and molding gypsum molds, In addition 

to professional artists in painting on the roofs and 

walls to distinguish gypsum and paints.



309

مانقوم به في دانتيا
العمل بنزاهة ، حيث نقدم أعلى مستوى من اإلحتراف ونتعامل بكل مصداقية 
لتطوير التفاهم المتبادل مع عمائنا وتقديم الّدعم الفّني لحل كافة العقبات 
التي قد تصادفنا في العمل ، فنحن نحرص دومًا على تنفيذ كامل مشاريعنا 

بطريقة تتناسب مع بيئتنا وثقافتنا حتى نترك عامًة فارقًة خاصًة بنا .

What we do in Dantella
Work honestly, We offer the highest level of professionalism and 
deal with all credibility to develop mutual understanding with 
our customers and provide technical support To resolve all the 
obstacles that may come to our work , We are always keen to 
implement our projects in a way that suits our environment and 

culture, So we leave a mark of our own.
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بأيدي فنيونا للدهان الماهرون ، نحن قادرون على تنفيذ وتحقيق أي 
نوعٍ من الطّاء أو الّدهان أو الرسم بحرفية وخلق جو من التناغم 

واإلبداع يتفق مع توقعات عمائنا لترسي بذلك معاييرًا للتميز وتفوق 
في عالم تنفيذ أعمالنا للدهانات .

In the hands of skilled artisans, We are able to carry out and 
achieve any kind of painting or drawing Professionally, Creating 
an atmosphere of harmony and creativity consistent with the 
expectations of our customers, Thus establishing standards of 

excellence in the world of implementing our paints.
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مؤسسـة نقـاط للتصميـم
ألعمـال الديكـور والمقـاوالت

جدة – حي السامة - طريق المدينة النازل – برج سامة
TEL : 012-6916307

Mob : +966556666143

+966557070930

Mail: info@dantellaksa.com

Website:www.dantellaksa.com

Instagram /Facebook /twitter /snapshat : dantellaksa


