
برج الماس
سراسر نور؛ سراسر زندگی

ALMAS
full of light  full of life

لیست قیمت واحد های برج الماس

: شرایط فروش ویژه

نقد  % 60
اقساط چهار ماهه% 40

: دفتر فروش مرکزی 

91001368-021
1570475-0912



برج مسکونی الماس

08پالن تیپ شماره  
مترمربع 80| مساحت تقریبی 

برج الماسمتری80لیست قیمت واحد های 

(ریال)قیمت کل قیمت هرمتر مربعوضعیتمتراژواحدطبقهبلوک

**رزرو310879.5غربی

680،000،00055،413،200،000خالی320881.49غربی

700،000،00057،043،000،000خالی330881.49غربی

91001368-021
1570475-0912



متری برج الماس80لیست قیمت واحد های 

(ریال)قیمت کل قیمت هرمتر مربعوضعیتمتراژواحدطبقهبلوک

300881.54670،000،00054،631،800،000شرقی

**فروخته شده290881.59غربی

**فروخته شده290881.59شرقی

**فروخته شده280881.59غربی

**فروخته شده280881.59شرقی

**فروخته شده270881.45غربی

**فروخته شده270881.45شرقی

**فروخته شده260881.62غربی

**فروخته شده260881.62شرقی

**فروخته شده250881.66غربی

**فروخته شده250881.66شرقی

**فروخته شده240881.37غربی

**فروخته شده240881.37شرقی

**فروخته شده230881.37غربی

**فروخته شده230881.37شرقی 91001368-021
1570475-0912

خالی



برج مسکونی الماس

برج الماس07شماره لیست قیمت واحد های 

(ریال)قیمت کل قیمت هرمتر مربعوضعیتمتراژواحدطبقهبلوک

**فروخته شده0707137.56غربی

**فروخته شده0707138.6شرقی

**فروخته شده0807137.1غربی

420،000،00057،909،600،000خالی0807137.88شرقی

425،000،00057،349،500،000خالی0907134.94شرقی

**فروخته شده0907133.75غربی

07پالن تیپ شماره 
مترمربع 137| مساحت تقریبی 



برج مسکونی الماس
03تیپ پالن شماره 

مترمربع 243| مساحت تقریبی واحد 

برج الماسمتری 243لیست قیمت واحد های 

(ریال)قیمت کل قیمت هرمتر مربعوضعیت متراژ بناواحدطبقهبلوک

660،000،000160،578،000،000خالی3103243.3غربی

680،000،000164،560،000،000خالی3203242غربی

91001368-021
1570475-0912



برج مسکونی الماس
04پالن تیپ شماره 
مترمربع 263| مساحت تقریبی 

برج الماسمتری263لیست قیمت واحد های 

(ریال)قیمت کل قیمت هرمتر مربعوضعیت متراژ حیاطمتراژ بناواحدطبقهبلوک

650،000،000203،450،000،000خالی320326890شرقی

650،000،000170،742،000،000خالی3204262.680غربی

91001368-021
1570475-0912



برج مسکونی الماس
دوبلکسواحد | 08پالن تیپ شماره 
مترمربع 223الی 200| مساحت تقریبی 

برج الماسدوبلکسلیست قیمت واحد های 

(ریال)قیمت کل عقیمت هرمتر مربوضعیتمتراژ حیاطمتراژ بناواحدطبقهبلوک

650،000،000153،588،500،000خالی1708210.2952و16شرقی

650،000،000152،971،000،000خالی1708209.3452و16غربی

650،000،000145،275،000،000خالی1908223.50و18شرقی

650،000،000129،545،000،000خالی2108199.30و20شرقی
91001368-021
1570475-0912



یفضاهای مشاع و امکانات رفاهمعرفی
برج مسکونی الماس



lo
b
b
y

Modern lobby

TOWER
ALMAS

البی مدرن و باشکوه برج الماس



Modern lobby

TOWER
ALMAS
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البی مدرن و باشکوه برج الماس



Modern lobby

TOWER
ALMAS
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البی مدرن و باشکوه برج الماس



Modern lobby

TOWER
ALMAS
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البی مدرن و باشکوه برج الماس



Modern lobby

TOWER
ALMAS

lo
b
b
y

البی مدرن و باشکوه برج الماس



g
ymModern gym

TOWER
ALMAS

سالن بدن سازی برج الماس



g
ym

Modern gym

TOWER
ALMAS

R
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سالن بدن سازی برج الماس



C
a
fe

کافه برج الماس
ارائه قهوه و انواع نوشیدنی و میان وعده های متنوع برای جمع های 

.خانوادگی، دوستانه و کاری ساکنین

Modern Cafe

TOWER
ALMAS



C
a
fe

Modern Cafe

TOWER
ALMAS

کافه برج الماس
ارائه قهوه و انواع نوشیدنی و میان وعده های متنوع

.نبرای جمع های خانوادگی، دوستانه و کاری ساکنی



L
ib

ra
ry

Modern Library

TOWER
ALMAS

کتاب خانه برج الماس
طراحی فضایی دلنشین برای مطالعه و همفکری



L
ib

ra
ry

Modern Library

TOWER
ALMAS

کتاب خانه و سالن مطالعه برج الماس
طراحی فضایی دلنشین برای مطالعه و همفکری
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Modern meeting hall

TOWER
ALMAS

سالن اجتماعات برج الماس
طراحی فضایی زیبا، مدرن و کاربردی برای مراسم و دور همی 

های ساکنین



m
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ll

Modern meeting hall

TOWER
ALMAS

سالن اجتماعات برج الماس
طراحی فضایی زیبا، مدرن و کاربردی برای مراسم و دور همی

های ساکنین



B
ill

ia
rd

 h
a
ll

Modern Billiard hall

TOWER
ALMAS

سالن بیلیارد برج الماس
ت طراحی فضایی مدرن و امن؛ مناسب سرگرمی و تعامل 

بیشتر ساکنین



E
le

va
to

r

Elevator

Elevator
ALMAS

آسانسور های برج الماس
الین آسانسور برای جابه جایی در برج الماس10اجرای 


