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شرکت ساختمانی انبوه سازان همای تهران، یکی از معتبرترین و موفق ترین شرکت های ساختمانی با 
بیش از ربع قرن تجربه ی تخصصی و با مالکیت صد در صد خصوصی، تاکنون بیش از 30 پروژه عظیم 
ساختمانی را در تهران با موفقیت به انجام رسانده است. از جمله این مجتمع ها می توان به مجتمع مسکونی 
فرخ ولنجک، مجتمع مسکونی کیهان در زعفرانیه، مجتمع مسکونی کوهیار فرشته، مجتمع مسکونی ازگل در خیابان 

ازگل، برج مسکونی فرشته در سعادت آباد و مجموعه های مسکونی خیابان 21، 26 و 36 در سعادت آباد اشاره کرد.

همای تهران با همکاری طراحان و مشاوران پیشتاز و نامدار بین المللی، شهرتی کم نظیر در زمینه ی کیفیت 
و پایداری در استاندارد برتر ساختمان کسب کرده و بر محدودیت زمان و بودجه فائق آمده است. تأکید 

مستمر بر استفاده مطلق از بهترین مصالح ساختمانی، دارا بودن آزمایشگاه کنترل کیفیت و بهره گیری 
از دانش کارشناسان مجرب، این شرکت را همواره به سوی ایجاد و حفظ کنترل کیفیت برتر پیش 

برده است.

شرکت انبوه سازان همای تهران، با تکیه بر توانمندی های فکری، برنامه ریزی، خالقیت 
و نوآوری، نیروی انسانی مجرب، طراحان، مهندسان و کارشناسان ممتاز خود، موفق به 

کسب چهار استاندارد جهانی ISO از شرکت TUV آلمان گردیده است.

انبوه سازان همای تهران
شرکت ساختمانی معتبر و صاحب نام

شرکت ساختمانی انبوه سازان

OHSAS OHSAS OHSASOHSAS

کیش، جزیره سالمتی و آرامش

جزیره آرام و بی همتای کیش، مروارید یگانة آب های نیلگون خلیج فارس، جزیره ای تفریحی با زیبایی مسحور کننده است که قدمتی هزار ساله دارد. این میراث فرهنگی، ارمغان دوران شکوه 
خلیج فارس و یادگار شوکت ایرانیان در تاریخ همیشه جاوید این سرزمین است. سواحل مرجانی شگفت انگیز این جزیرة زیبا و درخشش اغوا کنندة امواج آب های آن در طلوع و غروب به یاد 

ماندنی و سحرآمیزش، مکانی ایده آل برای رهایی از زندگی سرسام آور در شهرهای پرهیاهو است.

هوای پاک، آسمان آبی سرشار از اکسیژن، پرواز پرندگان مهاجر، گردشگاه های دلپذیر، متنوع و مدرن با امکانات رفاهی مطلوب، مراکز تجارت و خرید پویا، اسکی روی آب، چتر بازی دریایی، 
ماهیگیری و قایق سواری، انواع رستوران های مدرن و سنتی، پیست ساحلی دوچرخه سواری و ... تنها بخشی از جاذبه های گردشگری این سرزمین زیبا است.

به همین لحاظ، در جنوب شرقی جزیره، آنجا که آفتاب درخشان شرق نخستین پرتو زیبای خود را بر پهنه ی آرام کیش می گستراند، در نزدیک ترین فاصله با آبی ساحل، برج های دوقلوی 
کیش را بنا نهاده ایم. دو گوهر یگانه در جوار ساحل مرجانی بسیار آرام ... رویای تحقق یافته هر ایرانی.
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• مدیران خارجی جهت پیاده سازی استانداردهای بین المللی	
• خدمه مجرب خارجی	
• دفتر خدمات ساکنین	
• ورودی و البی های شیک و بسیار زیبا	
• سالن های مجهز چند منظوره اجتماعات و کنفرانس	
• فضاهای دلنشین برای پذیرایی از میهمانان	
• حفاظت 24ساعته محوطه و ورودی ها	
• خدمات تحویل مواد غذایی درب آپارتمان	
• سالن های مجزای ورزش خانم ها و آقایان	
• سونای خشک و بخار، استخر روباز در طبقه هجدهم هر برج	
• کافی شاپ مخصوص کنار استخر	
• محل بازی بچه ها، سالن سرگرمی کودکان با مراقبت های ویژه	
• محل بازی در فضاهای باز	
• النژ ساکنین	

برج های دوقلوی کیش به منظور ارتقاء کیفیت و آسودگی و آرامش ساکنان، از امکانات ویژه ای بهره مند است:

خــدمات هــتلینگ 7 ســتاره
• نظافت و نگهداری کامل مشاعات	
• سیستم شستشوی نما	
• سیستم مانیتورینگ مشاعات	
• 	)CCTV( سیستم دوربین مدار بسته
• 	)BMS( سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
• 	)VIP( سرویس های ویژه
• پیشخدمت و پرستار بچه	
• خدمات نظافت روزانه آپارتمان	
• خدمات کارواش و نظافت قایق	
• راننده شخصی	
• تاکسی سرویس و آژانس مسافرتی	
• مربی خصوصی ورزش	
• خدمات خانه داری	
• مهدکودک	
• رستوران ها و کافی شاپ های متنوع	
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شنا در ارتفاع

2 استخر رو باز در طبقه 18 هرکدام از برج های دو قلوی کیش، پدیده ای است نو با چشم اندازی باور نکردنی به آب های نیلگون خلیج فارس با کلیه امکانات پذیرایی و خدمات مورد نیاز.
ما به خوبی می دانیم که انتظار و درخواست خریداران محترم برج های دو قلوی کیش از سرویس های خدمات و نگهداری و امکانات رفاهی ، در سطحی است که می توانیم همواره آسودگی 

خیال و آرامش مطلق آنان را فراهم آوریم.

البی مرکزی برج های دوقلوی کیش

ورودی برج های دوقلوی کیش به گونه ای طراحی شده که با معماری بی همتای خود، فضایی زیبا و به یاد ماندنی را برای ساکنین و مهمانان فراهم می آورد. ورودی برج ها به 
گونه ای طراحی شده که ساکنان و مهمانان به راحتی و به شکل تشریفاتی از محوطه عبور کرده، وارد البی شوند. فضای البی، فضایی باز و بسیار شیک با مساحتی بیش از 

1000 متر مربع است که شکوه و عظمت بنا را به نمایش می گذارد.

طراحان برج های دوقلوی کیش با بهره گیری از دانش و تجربیات متخصصان معماری و نیز استفاده از نظرات روانشناسان آشنا با مشکالت زندگی شهری، نعمت بهره برداری از 
موقعیت آب و هوای ممتاز کیش را دوچندان کرده اند، به طوری که نشستن در البی مشرف به دریا و تماشای ساحل مرجانی نقره ای جزیره، آرامش بی نظیری را برای ساکنان 

و مهمانان برج های دوقلوی کیش به ارمغان می آورد.
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امکانات و تسهیالت رفاهی کاماًل بدیع و یکتای این برج ها، از چنان کیفیت و دامنه ای برخوردار است که به ندرت در جای دیگری از ایران یافت می شود، از آن جمله می توان 
به موارد زیر اشاره کرد:

- مشاوران بین المللی خارجی جهت تعبیه امکانات و ارائه خدمات در سطح بین المللی
- مدیریت بهره برداری خارجی

- خدمه مجرب خارجی

کلیه واحدهای برج های دوقلوی کیش مجهز به جدیدترین و مدرن ترین سیستم ها و تجهیزات در باالترین استانداردها با به کارگیری برترین و معتبرترین برندهای جهان با 
تکنولوژی هوشمند و اطمینان بخش می باشند. 

در عین حال، سرمایه گذاران می توانند آپارتمان های برج های دوقلوی کیش را بنا بر ذوق و سلیقه خود مبله یا غیر مبله اختیار کنند، این درحالی است که تمامی آپارتمان ها با آشپزخانه 
مبله، سرویس های بهداشتی مدرن، شیرآالت خارجی، سرامیک های درجه یک با پوشش نانو، درب های تمام چوب زیبا و ... تحویل خریداران می شوند.

امکانات و تسهیالت رفاهی برج های دوقلوی کیش
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3 Bedroom Apartment - 220 m2

Living/Dining:        54 m2

Master Bedroom:   28.8 m2 

Bedroom 1:             22.56 m2

Bedroom 2:             20.7 m2

Sky Villa- 440 m2 22th FLOOR

FLOOR 20-21

9



www.KishTwinTowers.comwww.HomayeTehran.com

2 Bedroom Apartment - 115 m2

Living/Dining:   26 m2

Bedroom 1:         16.2 m2

Bedroom 2:         14.88 m2 FLOOR 1-14

FLOOR 1-14
2 Bedroom Apartment - 90 m2

Living/Dining:    22.26 m2

Bedroom 1:         12.86 m2

Bedroom 2:         12.26 m2

1 Bedroom Apartment - 60 m2

Living/Dining:   18 m2

Bedroom :           14.65 m2

FLOOR 15-16FLOOR 17-19

3 Bedroom Apartment - 145 m2

Living/Dining:       37.31 m2

Master Bedroom:  19.52 m2 

Bedroom 1:             14.5 m2

Bedroom 2:             13.5 m2

FLOOR 15-16FLOOR 17-19
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شرکت ساختمانی انبوه سازان هـمای تهـران
تهران،  ولنجک، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان فرخ،پالک 15/1 
فکس:22425900)021(           تلفن: 22426669)021(         

دفترکیش:4443600)0764(
www.KishTwinTowers.com

HOMAYE  TEHRAN  PRIME  PROPERTY  DEVELOPERS

P.O.Box: 14665/858 Tehran-Iran

Tel: ( +9821 (22426669        Fax: ( +9821 (22425900

Kish Office: ( +98764 (4443600
www.HomayeTehran.com


