
AXALTA Hostel 

 

 .011ٕصٍَزطٍسكبٌب، يجُى سلى فً يذٌُخ ٍَجًُ َٕفغٕسٔد، ضبسع ك  AXALTAَضل ٌمغ 

َظلبو ٔ انطبللخ ٔإيلذاداد انًٍلبِ ٔإيلذاداد انزذفئلخ أَظًلخ اسلزجذال رلى، فملذ ، رى رجذٌذ انًجُى ثبنكبيلم9102فً سُخ  

 رجذٌلذ يلٍ االَزٓلب  رلى. انزمٍُلخ ٔػبنٍلخ ٔجًٍهلخ دافئلخ جذٌلذح سلزبسح ٔاجٓلخ رجًٍلغ رلى. انذشائلك يلٍ ساليخنه زٌٕٓخان

 ٔ انًطزشكخ انسكٍُخ األيبكٍ رػًٍى

 إللبيلخ(. يشثًؼب يزًشا 01 انغشف يسبدخ) أسّشح 3 ٔ 9 ثٓب غشف فً طالثًب 516 السزمجبل جبْض َضل فً ٌٕيُب ْزا،

 ٔسلزبئش نهذسبسلٍخ يضلبدح ٔأسلّشح ،طجٍلخ يشارلت يلغ ثأسلشح يجٓلضح يُٓلب كم ،غشفخ 916 ُْبن ،ُضلان فً يشٌذخ

 .انجٕدح ػبنٍخ رؼزٍى

 

 

 يعهويات عن عذد غرف االستذًاو في كم طابق
  6انطابق  5انطابق  4انطابق  3انطابق  2انطابق  1انطابق 

 8 8 8 8 8 8 انجناح االيًن

 8 8 8 8 8 8 انجناح االيسر

 

 في كم طابق انًراديضيعهويات عن عذد 
  6انطابق  5انطابق  4انطابق  3انطابق  2انطابق  1انطابق 

 11 11 11 11 11 5 انجناح االيًن

 6 6 6 6 6 5 انجناح االيسر

 

 .انطخػٍخ نألغشاؼ كجٍشح ٔخضاَخ ػًم كشسً ،نألدٔاد ضبدٍ يغ فشدٌخ طبٔنخ يكبٌ كم ٌزضًٍ           

 انذًبيبد رمغ. طبٔنخ ٔيػبثٍخ غالٌخ، ثالجخ ،انسشػخ ػبنً إَزشَذػهى  غشفخ كم رزٕفش ،انشادخ يٍ نًضٌذٔ

 .االسزخذاو ٔسٕٓنخ انًزبَخ رضًٍ نهزخشٌت يضبدح دذٌثخ يٕاد يٍ يػُٕػخ ًْٔ انطٕاثك جًٍغ فً ٔانذش

 ػهى نهذفبظ نهػذأ انًمبٔو انفٕالر ٔٔدذاد االدزشافٍخ انطًٓ أٔاًَ اسزخذاو رى ،طجخان يُبطك ٔثُب  رػًٍى فً

 .انطًٓ ٔلذ رمهٍم يٍ انطالة االنكزشٍَٔخ انًٕالذ ٔسزًكٍ ،ٔانشادخ انًسزًشح انُظبفخ

 اإلسجبٍَخ هطشكخن انذخٕل فً رذكى َظبو ػهى انًجُى ٌذزٕي ؛انطالة سكٍ نساليخ خبظ اْزًبو إٌال  ٌزى         

SALTO. انوصول في انتذكى أنظًة SALTO - ٔاألسطٕاَبد األلفبل يٍ يجًٕػخ ػهى رؼزًذ أَظًخ 

. دخٕل ثطبلخ طبنت كم ٌزهمى ،انٕغٕل رسجٍم ػُذ. اإلَزشَذ ػجش ACS رذكى ٔدذاد يغ انالسهكٍخ اإلنكزشٍَٔخ

 إنى فمظ انٕغٕل انطبنت ٌسزطٍغ. اإللبيخ يُطمخانى  رذخم ثطبلخ ٔرطجٍك ،سدٔا ثبة رثجٍذ ٌزى ،َضل يذخم ػُذ

 .ػهٍٓب ٌؼٍص انزً األسضٍخ

 نضو إرا ،ٔرمٍّذ َضل فً طبنت كم يٕلغ ثؼذ ػٍ رشالت انفؼهً انٕلذ فً انٕغٕل فً ٔانزذكى انًشالجخ أَظًخ

. ٔغٕل كًفزبح نهطبنت انًػشفٍخ انجطبلخ ٔرؼًم ،نهجبيؼبد األيٍُخ انًُطمخ فً انُظبو ديج ًٌكٍ. ٔغٕنّ ،األيش

 :ٌٕجذ انجٍغ غبنخ ٔفً ،ػػشي ثطكم انًػًًخ انؼبيخ األيبكٍ فً االسزشخب  يُبطك رٕفٍش ٌزى

Foodbox Long(Фудбокс Лонг) انٕججبد يٍ ٔاسؼخ يجًٕػخ نجٍغ سدبثخ انجٍغ آالد أكثش يٍ ٔادذح 

 ألي انًثبنٍخ انزخضٌٍ ظشٔف ػهى انذفبظ ٌضًٍ أٔسٔثٍخ ثجٕدح ثّ يٕثٕق جٓبص. انًؼجأح نًطشٔثبدٔا انخفٍفخ

 .يُفػهخ دشاسح دسجخ يُبطك فً يُزج

 LUCE X2 PRO (Люче Про)–  ًْ أٍَك رػًٍى ، يم 961 دزى يطشٔثًب 92 يٍ رزكٌٕ ، ٔاسؼخ لبئًخ 

 .االسزخذاو ٔ سٓم

 يتعذد انشرب يياه تنقية نظاو استخذاو عهى وانقذرة ساعة 42 يذار عهى انًالبس غسيم خذية نزلبان يوجذ

 .انعكسي انتناضخ تقنية باستخذاو انًرادم

 



 

 :رمغ َضل يٍ ثؼذ خطٕاد فمظ ػهى

 ،انسٕق ،انًالكًخ يذسسخ ،انجذٍَخ انهٍبلخ َبدي ،انزسٕق يشكض ،( Magnit ، Pyaterochka) انجمبنخ يذالد

 ،انذبفالد) انؼبو انُمم يذطبد ،انًطبػى ،انًمبًْ ،انًمبغف ،ضٍهكٕفسكً خٕرش يضسػخ فً االسزجًبو يُطمخ

 (.ثبظ رشٔنً ،انزشاو

 .انًطزشكخ األيبكٍ ٔرُظٍف ،ثبَزظبو انفشاش ٔرغٍٍش ،انسكٍُخ انغشف رُظٍف انًؼٍطخ ركهفخ رطًم

 :ًْ( ضٓشٌخ سسٕو) ضٓش نًذح( ٔادذ سشٌش) ثالثخ أٔ ثسشٌشٌٍ غشفخ فً ٔادذ نطبنت انًؤلزخ اإللبيخ ركهفخ

 ؛ضخًػب 31 إنى 0 يٍ نإللبيخ ضٓشًٌب سٔثم 00611 -    

 ؛ضخع 011 إنى 30 يٍ نإللبيخ ضٓشًٌب سٔثم 00111 -    

 ؛ضخع 911 إنى 010 يٍ نهسكٍ ضٓشًٌب ٔثمس 01611 -    

 .ضخًػب 910 يٍ أكثش اسزٍؼبة ػُذ ضٓشًٌب سٔثم 01111 -    

 

  «AXALTA» ٌشح انذشو نجبيؼًيذ

 ثٍسزشٔفب ي. و.                                                                                            

         8-930-291-12-27                                

      


