
 

 "ترین خانه ایرانبرج رولکس فرمانیه الکچری"

 :معرفی برج رولکس

 .رودشمار میهای بسیار لوکس و مدرن پایتخت بهیکی دیگر از برج برج رولکس فرمانیه

 .باشدمترمربع می 2600که در خیابان فرمانیه تهران واقع شده و دارای وسعتی به پهنای 

ستاره را در خود جای داده است، به  5نظیر، در مقیاس یک هتل نام این برج مجلل که امکاناتی بی

 .انتخاب و برگزیده شده است گالری ساعت رولکس سبب همجواری با

ترین مجتمع مسکونی پایتخت برج رولکس با امکانات بسیار و معماری کالسیک آن به عنوان گران

 .شناخته شده

 .رودای شاهانه به شمار میآل و مرفه گزینهبرای یک زندگی ایده

علی  ، تیم ملی سابق سرمربی کارلوس کیروش قصر باشکوه رولکس میزبان زندگی افرادی چون

آل تواند سندی بر مدرن و ایدهو بسیاری افراد سرشناس دیگر بوده است که می یم باقریکر ، دایی

 .بودن این برج باشد

برج مجلل رولکس که از طراحی و کیفیت ساخت بسیار باالیی برخوردار است توسط محمد 

 .حیدری یکی از معماران برجسته کشور، طراحی شده

 .ایی آن را رهبری کرده استالمللی سام اکسون عملیات اجرگروه بین

ای بسیار درخشان برخوردار هستند موجب شده تا نتیجه همکاری و همراهی این گروه که از سابقه

، ساخت، دکوراسیون و تجهیزات باشد که معماری آل به لحاظ طراحی،ای بسیار ایدهآن، مجموعه

 .های الزم برای یک زندگی مرفه را در خود جای داده استتمامی استاندارد
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 :مشخصات

ای درخشان در باشد که با نمایی سفید و کالسیک، جلوهطبقه می 16دارای  برج رولکس فرمانیه

 .های اطراف داردمیان ساختمان

طبقه پارکینگ  5طبقه بوده و دیگر طبقات شامل  10طبقات مسکونی برج رولکس مشتمل بر 

 .زیرزمین و یک طبقه البی است

های واحد مسکونی با متراژ 52کند، دارای این برج مجلل که همچون قصری با شکوه رخ نمایی می

 .باشدمتفاوت می

 .ربع زیر بنا بوده استمترم 130ترین واحد تعریف شده برای آن، دارای کوچک
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باشد که بصورت پنت هاوس بسیار مترمربع می 300ترین آنها دارای زیربنایی به وسعت بزرگ

 .زیبایی طراحی شده است

معماری برج رولکس به صورت کالسیک اجرا شده و شاهد این سبک از معماری در تمامی 

راسیون و مبلمان واحدها نیز های ساختمان اعم از نمای بیرونی، فضاهای داخلی، دکوبخش

 .هستیم

،  برج روما رزیدنس رزیدنس، چناران پارک هایی همچون برجبرج رولکس در مقایسه با برج

 ساختمان به ورود بدو در که است برخوردار بزرگی و باشکوه بسیار البی از …و کورت برج آلتون

 .باشدمی آن زیبایی و عظمت گویای

مترمربع  600رسد، دارای وسعتی به اندازه متر می 6های آن به ارالبی این مجموعه که ارتفاع دیو

نوازی بوده و در کنار سبک کالسیک، از نورپردازی، دکوراسیون و مبلمان بسیار زیبا و چشم

 .برخوردار است

طبقه زیرزمین  5ها دارد در واحد مجزا برای پارک خودرو 200پارکینگ برج رولکس که بالغ بر 

 .ستقرار گرفته ا

ی منحصربفرد در مورد پارکینگ برج رولکس برخورداری آن از آسانسور مخصوص حمل نکته

 .باشد که موجب رفاه هرچه بیشتر ساکنین پنت هاوس شده استخودرو می

 

 

 

https://ostovarsazan.com/%da%86%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9/
https://ostovarsazan.com/%da%86%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9/
https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d8%b1%d8%ac-%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%a7-%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%af%d9%86%d8%b3/
https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d8%b1%d8%ac-%d8%b1%d9%88%d9%85%d8%a7-%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%af%d9%86%d8%b3/
https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d8%b1%d8%ac-%d8%b1%d9%88%d9%84%da%a9%d8%b3-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87/


 

 

 :امکانات

نظیری ود عالوه بر معماری و زیبایی ساخت از امکانات بیربرج رولکس همانطور که انتظار می

 .برخوردار است

ستاره و با بهترین امکانات مقایسه کرده و هم  5های توان این برج لوکس را با هتلبطوری که می

 .رده دانست

من، نظافتچی و گروه برج رولکس از کادری مجرب مشتمل بر پزشک، مربیان ورزشی، البی

 .باشدت رفع نیازهای ساکنین برج نیز برخوردار میداری جهخانه

گیری آنها و فضای سبز مجموعه نیز برای اوقات فراغت افراد و بهره پارک در کنار فضاهای ورزشی

های مجموعه از طراحی و نورپردازی مناسبی از طبیعت در نظر گرفته شده که مانند سایر بخش

 .باشدبرخوردار می
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 :خالصه تمامی امکانات در برج رولکس فرمانیه

 هساعت 24 البی بسیار مجلل و با شکوه به همراه البی من 

  متری به صورت مجزا برای آقایان و بانوان ٧00دو استخر 

 های بدنسازی و ایروبیک با امکانات ویژهسالن 

 ای شنا، بدنسازی و ایروبیکمربیان حرفه 

 پزشک اختصاصی و تیم درمانی 

 مجموعه خدماتی و نظافتی 

 اینترنت و ماهواره مرکزی 

 مبلمان کالسیک 

 سیستم MDART Home سامسونگ 

 مرکزی کارواش 

 سیستم استفاده از انرژی خورشیدی برای تامین آب گرم 

 سیستم سرمایش و گرمایش از نوع چیلر فن کوئل 

 سازه فلزی 

 :امکانات پنت هاوس

 .هاوس این برج زیبا باید گفت که امکانات بسیار خاص و مجللی دارددرباره پنت

 آسانسور حمل خودرو 

 استخر روباز 
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 جکوزی اختصاصی 

 آسانسور مجزا برای ساکنین 

 

 :آدرس برج رولکس فرمانیه

 آدرس برج رولکس فرمانیه: تهران، باالتر از چهارراه کوه نور

 استوارسازان آموزشی گروه کاری از
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