
 

 

  وصف منتجات متجر عليل

(1 ) 

 أحواض زرع اسمنتية بأربعة مقاسات مختلفة 

أحواض اسمنتية بلمسة عصرية جمعت بين البساطة واألناقة، وتفردت بلونين  
أساسين األبيض ودرجة مميزة من اللون األزرق على هيئة مثلث؛ اقتنيها لتضع 
بصمتك الفريدة ولمستك البديعة في كل زوايا منزلك أو منشأتك )شركة، مطعم،  

 محل..الح(؛ 

 ـجـــــذب اإلنتباه بروعتها.قطعة تصنع الفرق فــــــي المكان وتــــ

 ما الذي يُميز هذه األحواض؟ 

 تتمتع هذه األحواض بالعديد من الخصائص؛ منها:

 قوام متين وقوي وملمس ناعم •
 مظهر جذاب وذا رسوم أنيقة ومريحة  •
 يوجد فيها فتحتات لتصريف الماء الزائد •
 لخارجية مناسبة للزراعة الداخلية وا •
 أحجام ومقاسات متعددة لمختلف الزوايا •
 تُعطي انطباًعا جميًًل عن ذائقتك الرفيعة  •

 فائدة الفتحات في أحواض الزرع..

 اختيارك ألحواض زرع اسمنية ذات فتحات لتصريف الماء الزائد في محله؛

 ألن بقاء الماء الفائض عن حاجة الزرع يُسبب تعفن جذور النبته. 

 هل يوجد مقاسات لهذه األحواض؟ 

 بالطبع! 

تتوفر أربعة مقاسات مختلفة تُلبي رغبتك في وضع لمستك الصحيحة في المكان  
 الصحيح

 سم50العرض   - سم50: االرتفاع XLمقاس كبير جًدا  •
 سم 40العرض  -سم40: االرتفاع  Lمقاس كبير  •
 سم30العرض  -سم30: االرتفاع Mمقاس متوسط  •



 

 

 سم20العرض -سم 20: االرتفاع Sمقاس صغير  •

 اطلبها اآلنادهشهم باختيارك و 

 

(2 ) 

 أحواض فايبر اسمنتية بثالثة مقاسات مختلفة 

 عند اختيار ديكور منزلك ستبحث عن قطعة مميزة تُناسب أثاث وديكور المنزل كله

 والسيما تلك القطع التي تربطك بالطبيعة بشكل ما، أليس كذلك؟ 

 إليك ثًلثة مقاساٍت ألحواض فايبر اسمنتية تُلبي تطلعاتك.. 

تتميز بشكلها البيضاوي ولونها الذهبي الهادئ، قاعدتها أضيق قليًًل، وتتسع صعوًدا  
 حتى فتحته، 

لخارجي منحها توجد مساحة على الحواف، وخطوط محفورة على كامل الجدار ا
 لمسة جمالية بديعة 

 مناسبة لألماكن االداخلية مثل: 

 المنزل  •
 الشركة •
 المطعم  •

 مقاسات األحواض: 

 سم 66العرض -سم68: االرتفاع  Lمقاس كبير  •
 سم54العرض -سم54: االرتفاع Mمقاس متوسط  •
 العرض  -سم45: االرتفاع Sمقاس صغير  •

 
 JY1642 رمز المنتج:

 

(3 ) 

 حوض زرع اسمنتي لون رملي رائع 

https://aleel2021.com/%D8%AD%D9%88%D8%B6-%D8%B2%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%8A-vie-cem01/p739039740
https://aleel2021.com/%D8%AD%D9%88%D8%B6-%D8%B2%D8%B1%D8%B9-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%8A-jy1642/p1500386710


 

 

حوض زرع اسمنتي فاخر، درجة لون لطيفة ومميزة من اللون البيج )رملي(،  
يحتوي على رسوم طير منحوته على الجزء العلوي من الحوض مما منحه بُعًدا  

 أخر من الرقة والجمال ..

وأركان المنزل إلضفاء روح للمكان لكونه  يمكنك توظيف هذا الحوض في غرف  
يربط الطبيعة وسحرها بلطٍف ورقة من خًلل لونه الرملي الهادئ والنباتات المنزلية  

 المزروعة فيه. 

يمتلك قوام رشيق ومتانة جيدة لذا سيكون مناسًبا لجميع أركان منزلك التي ترغب  
 بإستغًللها بقطعة ديكورية جميلة!

 مقاس الحوض: 

 سم  58 اإلرتفاع: •
 سم  38العرض:  •
 سم  38الطول:  •

 امنح بيتك بهجة الطبيعة واطلبه اآلن 

 FC2071 رمز المنتج:

 

(4 ) 

 حوض زرع اسمنتي تصميم كالسيكي عتيق بثالث مقاسات 

 أحواض زرع اسمنتية متناسقة اإلرتفاع وبتصميم كًلسيكي عتيق ومميز ..

يربط المكان مع ذكريات الزمن الجميل بلونه المتباين والخطوط المحفورة على 
 جداره الخارجي. 

 لداخلي والخارجي.. مناسبة لإلستخدام ا

يمكنك وضع هذه األحواض في زوايا وأركان مختلفة من المنزل أو المنشأة لتمنح 
 المكان روح و أصالة! 

 مقاسات: 

 سم 43العرض -سم65: االرتفاع  Lمقاس كبير  •
 سم37العرض -سم53: االرتفاع Mمقاس متوسط  •

https://aleel2021.com/%D8%AD%D9%88%D8%B6-%D8%B2%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%8A-fc2071/p167366182


 

 

 سم31العرض -سم42: االرتفاع Sمقاس صغير  •

 JY237 رمز المنتج:

 

(5 ) 

 أحواض زرع اسمنتية بلون متباين وثالث مقاسات 

أحواض رزع اسمنتية مصنوعة بحرفية، لونها بيج مع مسحات من اللون األسود  
 الخافت.. 

تمنحك ارتباط بالفخار بشكٍل ما وتعطي المكان بصمة مميزة بشكلها البيضاوي 
 واستداراتها الفريدة.

في   -بلمسة ديكورية عتيقة وأنيقة-حوض زرع اسمنتي بهذه المميزات يلبي رغبتك  
 منزلك أو في أركان مختلفة بالخارج كـ: وجود نباتات داخل

 الحديقة •
 الشرفة  •
 المدخل  •
 الباحة •

 المقاسات المتوفرة:

 سم 49العرض -سم46: االرتفاع  Lمقاس كبير  •
 سم45العرض -سم40: االرتفاع Mمقاس متوسط  •
 سم37العرض -سم33: االرتفاع Sمقاس صغير  •

 حدد المكان الذي ترغب بوضع هذه الحوض فيه واطلبه اآلن 

 JY274 رمز المنتج:

 

(6 ) 

 مقاسات  4 -أحواض زرع اسمنتية كالغيوم الداكنة  

https://aleel2021.com/%D8%AD%D9%88%D8%B6-%D8%B2%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%8A-jy237/p1689164415
http://jy274/


 

 

ما  حوض زرع اسمنتي تلمح فيه لون الغيوم المحملة بالمطر منذ الوهلة األولى ثم 
يلبث أن ينقلك إلى لون صخري متباين كلما أمعنت النظر إليه، يعكس مدى روعة  

 التصميم ومتانة القوام وتميُّز األلوان المتداخلة بين الرملي والكحلي واألسود .

يتوفر للحوض عدة مقاسات تُمكنك من زرع نباتاتك المفضلة حسب نوع الزرع  
واحتياجه للحجم وحسب الركن الذي ترغب بوضعه فيه كقطعة ديكورية أصيلة 

 تتناسق مع الديكور الكلي للمكان.

 المقاسات المتوفرة

 يمكنك طلب المقاس المناسب لغرضك؛ لتضعه في المكان المًلئم له.. 

 سم38العرض - سم70: االرتفاع XLا مقاس كبير جد   •
 سم 47العرض -سم43: االرتفاع  Lمقاس كبير  •
 سم40العرض -سم37: االرتفاع Mمقاس متوسط  •
 سم26العرض -سم26: االرتفاع Sمقاس صغير  •

 اختر المقاس واتمم عملية الشراء اآلن

 JY277رمز المنتج:

تسمية الصورة: أحواض زرع اسمنتيه بمقاساٍت متعددة تحتوي على مزروعات  
 مختلفة

 

(7 ) 

 مقاسات   3 -فايبر اسمنتي لون بيج نقي أحواض 

أحواض زرع من الفايبر االسمنتي ذات درجة فاخرة من لون البيج الصافي الذي 
يجعلك تشعر بالنقاوة والراحة النفسية، تتميز بقوام متين ومتناسق، يحتوي الجدار 
على خطوط عمودية ومائلة، موحد اللون واإلتساع من األسفل لألعلى مما أعطاها  

 هًرا جذاًبا يُوحي بالقوة والبساطة معًا. مظ 

يمكنك توظيف هذه األحواض في أماكن عدة داخل المنزل أو المنشأة مع زرع  
نباتاٍت مختلفة تمنح المكان ارتباًطا حيوًيا مع الطبيعة ومع اللمسات العصرية  

 المميزة. 

 يُنصح بها لألماكن الداخلي فقط  •

https://aleel2021.com/%D8%AD%D9%88%D8%B6-%D8%B2%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%8A-jy277/p160789269


 

 

 المقاسات المتوفرة

 يمنحك خياراٍت أكثر إلضفاء بصمتك الجميلة على المكان.. توفر مقاسات عديدة 

 سم 37العرض -سم36: االرتفاع  Lمقاس كبير  •
 سم30العرض  -سم31: االرتفاع Mمقاس متوسط  •
 سم24العرض  -سم25: االرتفاع Sمقاس صغير  •

 ال تترد في طلبها اآلن 

 JY33175 رمز المنتج:

 تسمية الصورة: ثًلث مقاسات ألحواض زرع اسمنتية باللون البيج 

 

(8 ) 

 مقاسات   3 -حوض فايبر اسمنتي أبيض وأسود 

أحواض زرع من الفايبر االسمنتي باللون األبيض واالسود النقي بجانب بعضهما  
أفقًيا وأخرى عمودًيا يربط بينها لون ذهبي يوحي بالفخامة والبساطة في آن واحد،  

 تتميز بالملمس الناعم والمتانة العالية والشكل المتناسق.. 

 تمنح منزلك أو منشأتك مظهًرا عصرًيا يتألق مع الديكور الكلي للمكان 

 ويُضفي حيوية وحياة للمكان بالمزروعات التي تُفضل زرعها فيها.. 

 هذا النوع من أحواض الزرع يُنصح به لألماكن الداخلية فقط! •

 المقاسات المتوفرة

يجدر اإلشارة هنا لتوفر ثًلثة مقاسات واختًلف األلوان على جدارها الخارجي بين  
 أفقي ورأسي.. 

 سم 42العرض -سم52: االرتفاع  Lمقاس كبير  •
 سم37العرض  -سم40: االرتفاع Mمقاس متوسط  •
 سم34العرض  -سم35: االرتفاع Sمقاس صغير  •

 انقر اآلن اضافة لسلة مشترياتك وأكمل.. 

 JY88080 رمز المنتج:

https://aleel2021.com/%D8%AD%D9%88%D8%B6-%D8%B2%D8%B1%D8%B9-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%8A-jy33175/p808414477
https://aleel2021.com/%D8%AD%D9%88%D8%B6-%D8%B2%D8%B1%D8%B9-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%8A-jy88080-s/p1387109407


 

 

تسمية الصورة: حوض فايبر اسمنتي باللونين األبيض واألسود الملكي كديكور  
 مميز 

 

(9 ) 

 حوض زرع اسمنتي أبيض مرصع بالبني والرمادي

زين مساحاتك بديكور أنيق وعصري يتمثل بحوض اسمنتي رائع، يغلب اللون 
األبيض )لبني( على كامل الجدار الخارجي ومزين برسوم على جزءها العلوي  

 ن الرمادي بدرجة مميزة.بأشكاٍل نصف دائرية ُمشبعة باللون البني وظلها اللو 

يمكنك توظيفها بالشكل الًلئق بما يتناسب مع ديكور المكان سواء منزلك أو 
منشأتك، وأيًضا بالخارج في أماكن وزوايا بارزة؛ لتضع بصمتك الخاصة في 

 المكان الُمفعمة بالعصرية والجمال. 

 مناسب لألماكن الداخلية والخارجية معًا •

 المقاسات المتوفرة

• XL سم50العرض  -سم50: االرتفاع 
• L سم 40العرض  -سم40: االرتفاع 
• M سم 30العرض  -سم30: االرتفاع 
• S سم 20العرض -سم  20: االرتفاع 

 اطلبها اآلن وانعم بالفخامة والعصرية 

 cem02-vie رمز المنتج:

 تسمية الصورة: أربعة مقاسات ألحواض زرع اسمنتية بنفس العرض واإلرتفاع 

 

(10 ) 

 أحواض زرع اسمنتية بأربعة مقاسات 

 بيضاوية مميزة..  أحواض زرع اسمنتية من الطراز الفاخر، شكل أكواب

https://aleel2021.com/%D8%AD%D9%88%D8%B6-%D8%B2%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%8A-vie-cem02/p22846171


 

 

استحوذ اللون األبيض على معظم الجدار وتخلله من المنتصف على مساحة جيدة  
اللون البرتقالي بدرجة محببة وقريبة للنفس، اُقتطعت منه شكل دائري بلونين أبيض  

 وأسود ليكون مظهر القمر بجاذبية فريدة.

ياة يتميز بمتانة ممتازة وملمس ناعم بجانب الشكل الذي يترك في النفس شعوًرا بالح 
 الجميلة.. 

يتيح لك زرع نباتاتك المفضلة ويمنح المساحة رونق خاص كقطعة ديكورية فاخرة  
ل ديكور المكان كله  تُكم 

 يمكن توظيفه في زوايا وأماكن داخلية وخارجية متعددة كـما في: 

 المنزل  •
 المطعم  •
 الشركة •
 المحل  •
 وغيره  •

 المقاسات المتوفرة

 هبية إلختيار مايُناسب المكان بدقة..تعدد المقاسات لنفس النوع يعطيك فرصة ذ

• XL سم50العرض  -سم50: االرتفاع 
• L سم 40العرض  -سم40: االرتفاع 
• M سم 30العرض  -سم30: االرتفاع 
• S سم 20العرض -سم  20: االرتفاع 

 cem08-vie رمز المنتج:

 تسمية الصورة: أربعة أحجام مختلفة لحوض زرع اسمنتي 

 

(11 ) 

 أحواض زرع اسمنتية رسم أمواج وبأربعة مقاسات 

أحواض زرع اسمنتية رائعة بشكلها البيضاوي ورسوم أمواج بألوان متعددة وهي  
اللون األسود في الجزء السفلي )القاعدة( واللون البرتقالي يتخلله على شكل دائري  

 ف في تناسٍق مميز. ثم اللون الرماي في المنتص

https://aleel2021.com/%D8%AD%D9%88%D8%B6-%D8%B2%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%8A-vie-cem08/p1650182264


 

 

تتميز هذه األحواض بمتانة ممتازة وملمس ناعم، مع توفر عدة مقاسات تُلبي  
غرضك ورغبتك في معظم زوايا المكان الذي ترغب بوضعها فيه .. تًُلءم األماكن  

 الداخلية والخارجية معًا كالمطاعم والمنازل والمكاتب والشركات...الخ.

 المقاسات المتوفرة

 مقاس الذي يتناسب مع مساحة المكان الذي ترغب بوضعه فيه!يمكنك طلب ال

 سم50العرض   - سم50: االرتفاع XLمقاس كبير جًدا  •
 سم 40العرض  -سم40: االرتفاع  Lمقاس كبير  •
 سم30العرض  -سم30: االرتفاع Mمقاس متوسط  •
 سم20العرض -سم 20: االرتفاع Sمقاس صغير  •

 اطلبه اآلن وضع بصمتك الخاصة بعناية.. 

 cem05-vie رمز المنتج:

 تسمية الصورة: أربعة مقاسات مختلفة لحوض زرع اسمنتي برسوم أمواج

 

(12 ) 

 باألخضر Nحوض زرع اسمنتي أبيض وحرف 

باللون األخضر   Nأحواض زرع اسمنتية باللون األبيض الناصع وعليه رسم حرف  
الفاتح على شكل مستطيًلت هندسية رائعة، يمنح المكان مظهًرا عصرًيا بلمساٍت 

فضلة واإلعتناء بها لتكتمل بصمتك  بسيطة وأنيقة، ويتيح لك زرع النباتات الم
 البديعة في المكان. 

 تتميز األحواض بمتانة عالية وملمس ناعم وشكل رقيق وجذاب.. 

 يمكنك استغًلل المقاسات العديدة حسب حاجة المكان سواًء داخلي أو خاري!

 المقاسات المتوفرة

 سم50العرض   - سم50: االرتفاع XLمقاس كبير جًدا  •
 سم 40العرض  -سم40فاع  : االرت Lمقاس كبير  •
 سم30العرض  -سم30: االرتفاع Mمقاس متوسط  •
 سم20العرض -سم 20: االرتفاع Sمقاس صغير  •

https://aleel2021.com/%D8%AD%D9%88%D8%B6-%D8%B2%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%8A-vie-cem05/p1807829562


 

 

 اطلبه اآلن وافسح المجال لذائقتك الرفيعة تعم المكان.. 

 cem03-vie رمز المنتج:

مقاسات ألحواض زرع اسمنية رائعه باللون األبيض يتخلله   4تسمية الصورة: 
 Nاألخضر على شكل حرف 

 

(13 ) 

 مركن سيراميك كريمي بيضاوي الشكل 

 مركن زرع سراميك باللون الكريمي المحبب للنفس.. 

 شكل بيضاوي يعطي مظهر رفيع ولمسات جمالية للمكان 

 يتميز بمتانة ممتازة ومظهر يُوحي بالهدوء والنقاء..

 يتوفر له عدة مقاساٍت تناسب أرجاء مختلفة من المكان 

 المقاسات المتوفرة

 مقاساٍت متعددة تُمكنك من وضع لمساٍت ديكورية أنيقة 

 في أماكن متفرقة وزرع نباتات مختلفة لتضفي للمكان روح وأناقة.

 30االرتفاع: 30العرض: 30الطول: :Lكبير  •
 28االرتفاع: 25العرض: 25: الطول:M وسط •
 24االرتفاع: 20العرض:20: الطول:s صغير •

 اقتنيه اآلن وضع بصمتك!

 رمز المنتج 

 ًلث مقاسات ألحواض زرع من السراميك باللون الكريمي تسمية الصورة: ث 

 

(14 ) 

 حوض زرع اسمنتي بتناسق لوني رائع 

https://aleel2021.com/%D8%AD%D9%88%D8%B6-%D8%B2%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%8A-vie-cem03/p520771824
https://aleel2021.com/%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%86-%D8%B2%D8%B1%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83/p1030427469


 

 

أحواض زرع اسمنتية بلمسة عصرية وتناسق لوني جميل، جمع بين تدرجين  
مختلفين من اللون البني على شكل حلقة حول الحوض تخلله شكل مثلثي بتناغم  

ًلثة ألوان مميزة: األزرق، الرمادي، واألسود واستحوذ اللون األبيض الناصع ث 
 على باقي الجدار.

يمكنك اختيار المقاس المناسب للمساحة مع زرع نباتات داخلية أو خارجية لتمنح  
 المكان رونق خاص 

يتألق مع باقي أرجاء المكان.. يمكن استخدامها داخلًيا وخارجًيا كقطعة ديكورية  
 ة. أثير

 المقاسات المتوفرة

• XL سم50العرض  -سم50: االرتفاع 
• L سم 40العرض  -سم40: االرتفاع 
• M سم 30العرض  -سم30: االرتفاع 
• S سم 20العرض -سم  20: االرتفاع 

 اقتنيه اآلن وزين منزلك/ منشأتك 

 cem07-vie رمز المنتج:

تسمية الصورة: أربعة مقاسات مختلفة ألحواض زرع اسمنتية بعدة أولوان متداخلة 
 بشكل مميز 

 

(15 ) 

 حوض زرع اسمنتي يزينه أشكال هندسية رائعة 

أحواض زرع اسمنتية فاخرة، بيضاوية الشكل، كامل محيطها ُمغطى باللون األبيض  
متناغمة بألواٍن زاهية وجميلة، تتمتع بمتانة عالية وملمس ناعم   يزينه أشكاٍل هندسية

 للغاية.. تحتضن النباتات التي تٌفضل زرعها داخل منزلك أو منشأتك. 

تناسب األماكن الداخلية والخارجية وتتوفر بعدة مقاسات؛ مما تزيد فرصتك بوضع  
ركة، مطعم، محل،  لمساٍت مبهرة في كثير من األماكن سواء في البيت أو المنشأة )ش

 ....الخ(

 المقاسات المتوفرة

https://aleel2021.com/%D8%AD%D9%88%D8%B6-%D8%B2%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%8A-vie-cem07/p131164409


 

 

 سواًء كنت ترغب بمقاٍس واحد أو عدة مقاساٍت ستجد هنا ظآلتك: 

• XL سم50العرض  -سم50: االرتفاع 
• L سم 40العرض  -سم40: االرتفاع 
• M سم 30العرض  -سم30: االرتفاع 
• S سم 20العرض -سم  20: االرتفاع 

 ال تتردد في اضافته لسلة مشترياتك اآلن 

 cem04-vie رمز المنتج:

يزينه رسوم  تسمية الصورة: أربعة مقاسات ألحواض زرع اسمنتية باللون االبيض و
 هندسية بألوان متناغمة 

 

(16 ) 

 حوض زرع اسمنتي ابيض يزينه أشكال هندسية بألوان متناغمة 

أحواض زرع اسمنتية بيضاوية باللون األبيض الناصع يزينها رسوم هندسة متعددة  
بهاًء وجمااًل ..  في المنتصف على شكل حلقة حول محيطه بألوان متناغمة زادته  

 يمكنك زراعة نباتات منزلية فيه واختيار مكان يليق بروعته! 

 يُضفي للمكان لمسة ديكورية رائعة ويمنح األحواء روح وبهجة.. 

تًُلءم األماكن الداخلية والخارجية معًا، ولها عدة مقاساٍت يمكنك توظيفها حسب  
 المساحة

 المقاسات المتوفرة

 عديدة يمنحك خياراٍت أكثر إلضفاء بصمتك الجميلة على المكان.. توفر مقاسات 

• XL سم50العرض  -سم50: االرتفاع 
• L سم 40العرض  -سم40: االرتفاع 
• M سم 30العرض  -سم30: االرتفاع 
• S سم 20العرض -سم  20: االرتفاع 

 حدد األماكن التي ترغب بوضعها فيه واطلبها اآلن

: أربعة مقاسات مختلفة ألحواض زرع  سمية الصورةت cem06-vie  رمز المنتج:
  اسمنتية باللوان األبيض مزين برسوم هندسية وألوان متناغمة

https://aleel2021.com/%D8%AD%D9%88%D8%B6-%D8%B2%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%8A-vie-cem04/p1206172841
https://aleel2021.com/%D8%AD%D9%88%D8%B6-%D8%B2%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%8A-vie-cem06/p1817837219

