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خدمة عمالء BALDER

رقم الهاتف0774-49 49 49 :
ساعات العمل من االثنين إلى الجمعة من الساعة  7إلى  ،17وحاالت الطوارئ وعطالت
نهاية األسبوع.
يمكنك االتصال بخدمة العمالء على ،kundservice@balder.se
أو على  Mitt Balderعبر mitt.balder.se

يمكنك عبر  MITT BALDERمن بين أمور أخرى:

 التحقق من العقد وتفاصيل الدفع -تقديم تقرير باألخطاء

 الحصول على معلومات من Balder -ترك رسالة لخدمة العمالء

المحتويات
مرحبا بك في منزلك
ً
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االنتقال من العين المؤجرة
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إرشادات التنظيف
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قائمة العناصر المطلوب التحقق منها

23

مرحبا بك في منزلك!
ً
يقدم لك هذا الدليل عدد من النصائح واإلرشادات والقواعد وكل ما يتعلق بك وبالعين
المؤجرة .ال تتردد في االطالع عليه حتى تعرف ما يحتويه ثم عليك باالحتفاظ به في مكان
جيد  -ربما مع عقد اإليجار واألوراق المهمة األخرى.
نحن نستخدم منصة لمعلومات المستأجر ُيطلق عليها  .Mitt Balderونستخدم تلك
أيضا ،من
المنصة لنشر األخبار والمعلومات المحدثة فيما يتعلق بمنطقتك .يمكنك ً
خالل المنصة ،تسجيل تقرير باألخطاء ،ومتابعة حالتك ،واالطالع على معلومات الدفع
واالستفادة من خيارات /إجراءات ( HUSصيانة األماكن المشتركة والعامة في البناية)
المتاحة وغير ذلك الكثير .يمكنك العثور على  Mitt Balderعلى .mitt.balder.se
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األسئلة الشائعة
كيف ومتى أحصل على المفاتيح؟

هل أحتاج إلى تأمين على المنزل؟

مناسبا
موعدا
بخصوص انتقالك للعين المؤجرة ،يمكنك حجز
ً
ً
الستالم المفاتيح من مكتب  Balderالمحلي أو في شقتك
الجديدة .وسنخبرك بطريقة التسليم عندما يقترب موعد
انتقالك .إذا صادف يوم دخول عقد اإليجار حيز التنفيذ يوم
عطلة رسمية ،يتم احتساب يوم العمل التالي .ال تستلم
المفاتيح مباشرة من المستأجر السابق ،وال تتركها للمستأجر
التالي عند /وقت انتقالك.

نعم ،يحميك التأمين من الناحية المالية إذا دعت الحاجة إلى
تعويض الضرر الذي لحق بالمنزل أو بالمنزل المجاور.
يمكنك التأمين على المنزل لدى شركة تأمين من اختيارك.
هل الكهرباء مشمولة في اإليجار؟
ال ،إذا لم ينص عقد اإليجار الخاص بك على غير ذلك ،فسيتم
إضافة رسوم الكهرباء بشكل منفصل باإلضافة إلى إيجار
الشقة.

عند استالم المفاتيح ،يجب عليك إحضار:

هل المياه والتدفئة مشموالن في اإليجار؟

 -بطاقة هوية سارية (رخصة القيادة أو جواز السفر)

مسؤوال عن
في بعض العقارات الخاصة بنا ،يكون المستأجر
ً
المياه و /أو التدفئة .تتوفر المعلومات حول هذه النقطة في
عقد إيجار الشقة.

 عقد إيجار موقع -إيصال سداد الدفعة األولى من قيمة اإليجار

BALDER
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هل التلفزيون واإلنترنت مشموالن في اإليجار؟

أين يمكنني إيقاف سيارتي؟

ال ،تتحمل أنت بصفتك المستأجر مسئولية التكلفة والمدة
الملزمة لالشتراك .ترتبط غالبية منازلنا بمقدم خدمة .يرجى
االتصال بالمكتب المسئول عن منطقتك للحصول على
معلومات حول ما ينطبق على المنطقة.

يمكنك استئجار مكان لوقوف السيارات في  .Balderيمكن
أن يختلف سعر مكان وقوف السيارات ويعتمد ذلك على ما
إذا كان يحتوي على منفذ تدفئة كهربائي أم ال ،وسواء كان
داخل مرآب أو ما إذا كانت مساحة خارجية لوقوف السيارات.
في بعض الحاالت ،يكون عدد السيارات أكبر من عدد األماكن
المتاحة ،ومن ثم يتعين عليك االنتظار في الطابور.

علي إخطارها بتغيير العنوان؟
ما هي الجهة التي ينبغي
ّ

موقف سيارات الضيوف مخصص فقط لزوار المستأجرين
وإليقاف السيارات لفترات قصيرة .يرجى مالحظة أن وقوف
السيارات في المناطق السكنية الخاصة بنا يخضع للمراقبة من
قبل شركات إيقاف السيارات  -مما يعني أن إيقاف السيارات
بشكل غير الصحيح يمكن أن يؤدي إلى فرض غرامة إيقاف
السيارة بشكل غير صحيح.

يمكنك القيام بذلك على  adressandring.seوفي موعد
ال يتجاوز أسبوع واحد بعد االنتقال على .skatteverket.se
أيضا أنه تم إخطار معظم السلطات بعنوانك
تأكد بعد ذلك ً
الجديد .وضع في اعتبارك أن هناك العديد من األشخاص
اآلخرين الذين تحتاج إلى إخطارهم بتغيير العنوان .قد يشمل
ذلك الصحف التي تشترك فيها ،وشركات خدمات السيارات،
وسالسل البيع بالتجزئة التي تحمل عضويتها ،والجمعيات،
المعاد توجيهه
وما إلى ذلك .يمكنك باستمرار متابعة البريد ُ
لمعرفة األطراف التي لم تحصل على عنوانك الجديد .من هنا
يمكنك باستمرار متابعة األطراف التي لم تحصل على عنوانك
الجديد.

أبدا أو توقف سيارتك على أي من مخارج الطوارئ
ال تتوقف ً
في المنطقة السكنية.
يتم تمييز هذه األماكن بعالمات واضحة.
ما هي الجهة التي يمكنني التوجه إليها للحصول على

كيف أضع اسمي على الباب؟

المساعدة في حالة وجود أخطاء /عيوب في الشقة؟

ستتأكد  Balderأو مندوبها من تغيير االسم الموجود على
لوحة االسم في مدخل البناية وعلى الباب .إذا لم يتم ذلك،
على عكس التوقعات ،يمكنك مناقشة األمر مع اإلدارة في
يوم االستالم عندما تحصل على المفاتيح من مكتب اإلدارة.

يتم تنفيذ جميع األمور من قبل القائمين على رعاية المنازل
لدينا .يمكنك تسجيل إخطار بعدم كفاية الخدمات عبر Mitt
 ،Balderوسيتم معالجة الحالة في أقرب وقت ممكن .يعتمد
وقت معالجة الخطأ على مدى صعوبة الحالة.

هل يمكنني التدخين في منزلي؟

ال تتردد في االتصال بنا من خالل  MITT BALDERأو خدمة
العمالء إذا كانت لديك أية أسئلة أو استفسارات أخرى!

بصفتك مستأجر ،فإنك ملزم بالعناية الجيدة بالمنزل وقد يؤدي
التلف الشديد إلى االضطرار إلى تعويض الضرر الذي تسببت
به بنفسك .ال ُيسمح بالتدخين في المناطق العامة بالعقار أو
بالقرب من المدخل أو نوافذ الجيران أو الشرفات .يشعر الكثير
من الناس بالسوء حيال رائحة الدخان وقد يعاني البعض اآلخر
من أعراض الحساسية .لذلك ،تذكر أن تراعي اآلخرين إذا كنت
تدخن.
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اإلقامة في شقة مؤجرة
البيئة الخارجية

للمستأجر.
لقد قمنا هنا بجمع بعض األشياء الصغيرة والجيدة ُ
تفصيال في عقد اإليجار الخاص بك،
إذا كان لديك وصف أكثر
ً
فإن هذا الوصف هو الوصف الذي يجب أن تتبعه في المقام
األول.

غالبا ما ينعكس تعاون المستأجرين في الصورة التي تبدو
ً
عليها الفناء .على الرغم من تحمل اإلدارة والقائمين على
الرعاية مسئولية أعمال الصيانة ،تتاح لكل فرد الفرصة
لجمع القش في كومة من أجل الحفاظ على بيئة المعيشة
المشتركة .كما تخضع سالمة الفناء لمدى حفاظك على
سالمتها .بينما نقوم ،على سبيل المثال ،بإبقاء األشجار
باألسفل والتأكد من عمل مصادر الضوء كما ينبغي ،يمكنك
أيضا المساهمة في األمور المتعلقة بالسالمة .على سبيل
ً
المثال ،اتبع تعليمات إيقاف السيارات مع مراعاة القيادة بعناية
في األماكن المجاورة للفناء .تخلص من القمامة في المكان
المخصص لها وال تترك األبواب مفتوحة حتى ال يتمكن
األشخاص غير المصرح لهم من الدخول.

معلومات العميل
لكي نتمكن من خدمتك بأفضل طريقة ممكنة ،نقوم بحفظ
معلومات االتصال الخاصة بك واالستفسارات وتقارير األخطاء
التي قدمت بتقديمها وبالطبع وقت حل المشكلة والمكان
وفقا لموافقتك فيما يتعلق بالتقدم
ً
وطريقة حلها  -كل ذلك
بطلب للحصول على منزل .ال تتردد في قراءة المزيد عن
ذلك وعن الالئحة العامة لحماية البيانات على balder.se/
personinformation

المفروشات والتركيبات

الفعاليات واألنشطة

بالطبع ،يحق لكل شخص اختيار أسلوب التصميم الداخلي
الفردي .ولكنه من األهمية بمكان أن يلتزم الجميع باإلطار
المحدد عندما يتعلق األمر بسالمتك وبالحفاظ على الطبقة
السطحية للشقة من التلف .قبل تركيب شيئً ا ما على الحائط،
يتعين عليك التحقق من نوع الجدار ونوع الجهاز المعلق الذي
يناسب هذا الجدار بشكل أفضل  -باإلضافة إلى حجم وثقل
الشيء الذي ستعلقه على الحائط  .هناك فرق كبير بين
األشياء بعضها البعض ،على سبيل المثال تعليق لوحة أو
تلفزيون على لوح جبسي.

نحن نقوم بتنسيق الفعاليات واألنشطة للمستأجرين مثل
اجتماعات اإلسكان وأيام التنظيف .ترقب اإلعالن عن مثل هذه
األنشطة في صندوق البريد الخاص بك ،في مدخل الدرج
وعلى منصة .Mitt Balder

المفاتيح
المفاتيح التي يتلقاها المستأجر هي تلك التي يجب إعادتها
عند المغادرة .إذا احتجت إلى طلب مفتاح إضافي ،يرجى
االتصال بالمكتب المحلي.

أيضا وضع أقدام األثاث على أرجل األثاث .يقلل هذا من
تذكر ً
مخاطر ترك الخدوش والعالمات على األرض  -وهو أمر قد
الحقا في حالة اإلهمال.
ً
تتحمل مسئوليته

مستوى الصوت
مساء
يجب احترام الجيران النائمين بين الساعة 10
ً
صباحا .إذا كنت تخطط لتنظيم حفلة قد
والساعة 8
ً
تنطوي على بعض الصخب ،يجب إخطار جيرانك بذلك
في الوقت المناسب .ومع ذلك ،ال يعني هذا أنه يمكنك
إصدار صوت مرتفع للغاية أو إصدار ضجيج طوال المدة
دائما الحفاظ على الفطرة السليمة
التي تريدها .ويجب
ً
ومراعاة اآلخرين.

Z

22
07

في بعض األحيان قد تكون هناك بعض الظروف التي
تدفع البعض إلى عدم اتباع اللوائح .إذا تعرضت لإلزعاج،
يجب عليك مناقشة األمر مع الشخص المعني .وإذا
استمر الوضع دون تحسن ،اتصل بخدمة عمالء Balder
على الرقم  ،0774-49 49 49والذي يمكنك الوصول إليه
على مدار الساعة ويتصل بخدمة طوارئ حاالت اإلزعاج.

Z
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الستائر

البيئة

الستائر غير مشمولة في اإليجار وبالتالي يتم التعامل معك
دائما اختيار شراء ستائر جديدة
بصفتك مستأجر .يمكنك
ً
وتركيبها دون إذن .Balder

نحن نضع القضايا البيئية في االعتبار وقت التخطيط والبناء
وكذلك عند إدارة منازلنا .كما نهتم بتحسين كفاءة الطاقة
باستمرار وتطوير فرص إعادة التدوير في مناطقنا السكنية.
لذلك ،فإننا نشجع المستأجرين على المساهمة في بيئة
أفضل من خالل فرز النفايات الخاصة بهم .اتصل بالمكتب
المسئول عن منطقتك للحصول على معلومات حول نوع
النفايات التي يمكن فرزها فيما يتعلق بالعقار ومكان أقرب
مركز إلعادة تدوير النفايات.

الشواء
يعتقد الكثير منا أن الشواء من األنشطة الرائعة ،ولكن من
المهم القيام بذلك بطريقة آمنة حتى ال تزعج المحيطين بك.
من أجل السالمة ولتجنب نشوب الحرائق أو إلحاق الضرر
بالجيران ،ال ُيسمح بالشواء في الشرفة أو في الفناء ويمكن
مترا من واجهة مكان اإلقامة.
الشواء على مسافة تزيد عن ً 15

آرائك مهمة!
راضيا عن الشقة بصفتك
جدا أن تكون
ً
من المهم ً
مستأجرا وأن تتحول مع الوقت إلى مالك .لمعرفة ما
ً
تعتقده وتشعر به أنت والمستأجرون اآلخرون ،فإننا
نقيس رضا العمالء باستمرار.
لذلك قد يحدث أن تتلقى استبيانً ا ،عادةً عبر البريد
اإللكتروني .إذا كنت تعلم أننا ال نمتلك معلومات
االتصال الخاصة بك ،يرجى االنتقال إلى Mitt
 Balderوتحديثها.
يمكنك االتصال بنا وإبداء الرأي عن طريق االتصال
بخدمة العمالء أو التواصل عبر  Mitt Balderأو
االتصال باإلدارة المحلية.
نحن نسعى باستمرار لتحسين عملنا وتقوية عالقاتنا
بالعمالء .لذلك فإن قياس رضا العمالء له قيمة كبيرة
بالنسبة لنا.
هدفنا هو تحقيق أعلى نسبة رضا للعمالء في
الصناعة.
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غرفة الغسيل والتجفيف
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المساحات المشتركة
يمكنك بسهولة العثور على المناطق المشتركة في المبنى السكني الذي تعيش به بمساعدة الالفتات الموجودة على األبواب.
حافظ على هذه المساحات نظيفة ومرتبةُ .يمنع التدخين في جميع المناطق العامة داخل العقار!

غسيل المالبس
وغرفة التجفيف
يوجد في العديد من المنازل غرفة
غسيل وغرفة تجفيف مرتبطة بها أو
كال من المواعيد
ُمجفف .ستجد هنا ً
الخاصة بأوقات الغسيل وتعليمات
تشغيل الغساالت .يجب عدم غسل
السجاد في غرفة الغسيل حيث
قد يؤدي هذا إلى تلف الغساالت
والمجففات.
اترك غرفة الغسيل في الحالة التي
ترغب أن تجدها عليها.

الدرج
تتسم الممرات الحرة باألهمية الشديدة
في حالة نشوب حريق .لذلك ،ال يجوز
تخزين أي متعلقات في بئر السلم أو
في الممرات األخرى بالمنزل.

غرفة القمامة
تؤثر قواعد غرفة القمامة على
رفاهية المنزل بأكمله .يجب وضع
أكياس القمامة في الحاوية الصحيحة
واالحتفاظ باألرضية نظيفة .كما يجب
أيضا تعليم األطفال كيفية استخدام
ً
غرفة القمامة بشكل صحيح .يمكن
العثور على تعليمات حول كيفية
الحقا في
ً
استخدام غرف القمامة
الكتيب.

غرفة الدراجات
تتوفر لك مساحة إلبقاء دراجتك داخل
مكان اإلقامة ،ويجب أن تظل الدراجات
الموجودة في الغرفة سليمة وصالحة
لالستخدام .ولكن عادة ما يتم إجراء
فحص للدراجات على فترات منتظمة
للتخلص من الدراجات المهجورة،
وبالطبع فإننا نخطر المستأجرين
مسبقا .الحظ أن مجموعة غرف
ً
بهذا
الدراجات يمكن أن تختلف ،لذلك يرجى
مراجعة المكتب اإلداري الخاص بك حول
ما ينطبق على منطقتك.
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المخزن
من المفيد استخدام المخزن ،على
سبيل المثال ،لتخزين المالبس
الموسمية وحقائب السفر .من
األفضل عدم تخزين األشياء الثمينة
التي تجذب اللصوص إلى المخزن.
أما في حالة التعرض لعملية سطو،
يغطي التأمين على المنزل خسارتك.
يمكنك تجنب السطو على الطابق
السفلي من خالل تركيب قفل قوي
على باب غرفة التخزين وشاشة
للخصوصية .ألغراض الحماية من
الحرائق ،يجب عدم تخزين السوائل أو
الغازات أو المتفجرات أو المواد القابلة
لالشتعال في غرف التخزين .يمكن
تخزين أربعة إطارات سيارات كحد أقصى
في غرفة التخزين الخاص بك.

تخزين عربة
األطفال
يتم تخزين عربات األطفال في المكان
المخصص لذلك .إذا لم تعثر على مخزن
لعربة األطفال في العين المؤجرة،
اطلب من مقدم الرعاية الخاص بك
المكان األفضل لعربة األطفال.

kl 16-21

kl 7-16

قواعد إرشادية
دعنا نساعدك في االعتناء بمنزلك
معا ،نعتني بمنزلك وبالمنطقة السكنية بأكملها  -مع شركائنا
ً
والمستأجرين.
تتابع  Balderحالة منزلك في حاالت االنتقال /اإلخالء ،وبالتالي
يجب أن تعتني بمنزلك وتنظفه بانتظام .تتضمن اتفاقية
تفصيال عن االلتزامات التي تقع على
اإليجار معلومات أكثر
ً
عاتقك .كلما اعتنيت بالمنزل وببيئة المعيشة ،شعرت أنك في
منزل أفضل.

المسئولية عن األضرار
في حالة إتالف شيء ما أو كسره عن طريق الخطأ فيما
يتعلق بمقتنيات المنزل أو المناطق العامة ،ستتم محاسبتك
على التكاليف التي يستلزمها اإلصالح .تذكر أنك وضيوفك
أيضا عن أي ضرر قد يتسببون في حدوثه.
مسؤولون ً

قيمة اإليجار
مقدما  -في موعد ال يتجاوز
شهريا
يجب دفع قيمة اإليجار
ً
ً
آخر يوم من أيام األسبوع من الشهر السابق .يتم إرسال
إشعار ربع سنوي ،ويأتي إشعار اإليجار عن طريق البريد
أيضا دفع اإليجار عن طريق
 4مرات في السنة .يمكنك ً
الخصم المباشر أو الفاتورة اإللكترونية للحفاظ على البيئة
والمال .امأل نموذج الخصم المباشر الذي ستجده على
 .balder.seلإلبالغ عن رغبتك في الحصول على فاتورة
إلكترونية ،انتقل إلى اإلنترنت البنكي الخاص بك وابحث
أيضا االطالع على
عن  .Fastighets AB Balderيمكنك ً
إشعارات اإليجار وسجل الدفع على  .Mitt Balderإذا تم
متأخرا ،فسيتم إرسال طلب تحصيل إليك بعد
دفع اإليجار
ً
بضعة أيام .يؤدي هذا إلى تكاليف إضافية غير ضرورية
في نفس الوقت الذي تخاطر فيه بمطالبتك بإخالء
المنزل.
ال تنس أن خدمة العمالء موجودة من أجلك.
يمكنك بسهولة التحقق من معلومات الدفع الخاصة بك
على .Mitt Balder
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عالقات الجيران الطيبة

?

في المباني السكنية ،يوجد الكثير من الجيران من حولك.
بالنسبة للبعض ،يكفي أن تلقي عليهم التحية بينما يحب
اآلخرون التعرف على بعضهم البعض بشكل أفضل .المهم
هو أن تحترم من حولك .عندما يتعرف الجميع على جيرانهم،
تصبح الظروف مواتية لبناء عالقات جيدة .بالطبع ،يمكن
قبول مستويات الضوضاء الطبيعية  -ولكن ليس السلوكيات
المزعجة .إذا كانت هناك ضوضاء في المنزل الذي تعيش فيه،
فاتصل بنا على .Balder
أيضا أن القواعد اإلجرائية العامة لمنازل
ضع في اعتبارك ً
أيضا على ضيوفك.
 Balderتنطبق ً

اإلبالغ عن سوء التصرف
عيوبا أمنية في المنزل ،أو أعمال تخريبية ،أو
إذا اكتشفت
ً
دائما إبالغ
اضطرابات متكررة أو ما شابه ذلك ،يجب عليك
ً
 Balderعنها.

قواعد الرفاهية العامة
ال تفرط في رفع مستوى الصوت عند تشغيل الموسيقى أو االستماع إلى الراديو أو مشاهدة التلفزيون.
ال تتردد في إخطار جيرانك إذا كنت تخطط إلقامة حفلة.
تجنب تنفيض السجاد والمفروشات في الشرفة.
الشواء في الشرفة أو الفناء محظور.
ضع في اعتبارك أن الدخان قد يتسلل إلى شقة جارك عندما تدخن في الشرفة.
إذا كان لديك حيوانات أليفة ،تأكد من أنها ال تتسبب في مشاكل للبيئة.
ال تطعم الطيور في المنطقة السكنية .حيث يؤدي ذلك إلى تراكم القمامة وجذب الفئران والجرذان.
يجب عليك مراعاة الجيران بشكل إضافي في الفترة من  22:00إلى .8:00
يجب على كل من يستخدم غرفة الغسيل تنظيف الغرفة بعد االستخدام .اتبع التعليمات الخاصة بغرفة الغسيل
بعناية.
إذا تعطلت آلة أو ماكينة التجفيف ،اتصل لإلبالغ عن العطل .اترك غرفة الغسيل في الحالة التي ترغب أن تجدها عليها
عند الغسيل.
تأكد من إغالق أبواب المدخل وال تسمح بدخول أشخاص غير مصرح لهم إلى المنزل.
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الصيانة
تنظيف صمامات الهواء العادم
التهوية
يتم إخراج الجزيئات والرطوبة من المنزل بمساعدة صمامات
هواء العادم .توجد فتحات تهوية العادم في المطبخ والحمام
وخزانة المالبس.
يتدفق الهواء النقي إلى المنزل من صمامات الهواء
الموجودة في الجدار الخارجي للمنزل أو من خالل صمامات
النافذة.

التنظيف
يعد التنظيف المنتظم من أهم االلتزامات المرتبطة بالعناية
جيدا
مناخا
ً
بالمنزل .عندما تنظف باستمرار ،فإنك تخلق
داخليا ً
ً
في نفس الوقت الذي يظل فيه المنزل في وضع أفضل
بمرور الوقت.
يتم تنظيف األسطح المختلفة بطرق مختلفة .تتمثل أحد
القواعد األساسية الجيدة في الحصول على أدوات التنظيف
ومنتجات التنظيف المناسبة لك وكذلك لألسطح والبيئة.
قليال ومنظف محايد.
استخدم أدوات التنظيف الجافة والمبللة
ً
عندما تنظف بانتظام ،يمكن إزالة معظم األوساخ بسهولة
باستخدام الماء والمنظفات العادية.

النوافذ

البيئة الداخلية

لغسل النوافذ ،فإنك بحاجة إلى منظف زجاج وقطعة قماش
دقيقة وبعض المنظفات .قم بتنظيف الستائر من األتربة
بالمكنسة الكهربائية وكذلك تنظيف إطارات النوافذ واإلطارات.

• ال تقم بتغيير إعدادات صمام الهواء العادم.
• حافظ على فتح صمامات إمداد الهواء والعادم.

الجدران

•قم بتنظيف صمامات إمداد الهواء والعادم مرتين
في السنة على األقل.

ً
معتدل واغسلها
منظفا
ً
عند تنظيف الجدران المطلية ،استخدم
قليال .تذكر أنه كلما كان الجدار المطلي
بقطعة قماش مبللة
ً
باهتً ا ،قلت قدرته على تحمل االحتكاك.

•قم بتنظيف غطاء الموقد والصمام وفلتر
الشحوم مرتين على األقل في السنة.

يمكن أن تتحمل الجدران المبللة في المناطق الرطبة الغسيل
بالماء والفرشاة ومواد التلميع.

• تأكد من تنظيف المنزل بانتظام.
• ال تدخن في الداخل.

عند تنظيف ورق الحائطُ ،يفضل المسح الخفيف بقطعة قماش
مبللة حتى ال يتم خدشه .يمكنك مسح ورق الحائط المصنوع
من الفينيل بقطعة قماش مبللة أو فرشاة ناعمة.

جيدا إلى حقيقة أن التهوية تعمل بشكل ال
•انتبه ً
تشوبه شائبة في المناطق الرطبة.

إذا حدث تلف للشقة في أثناء عملية التنظيف ،فإنك تتحمل
مستأجرا.
مسئولية تعويض هذا التلف بصفتك
ً

إذا كانت التهوية أعاله تعمل بشكل سيئ على الرغم
من اإلجراءات المذكورة ،اتصل بخدمة العمالء.
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تنظيف األرضيات

األرضيات

غسل مروحة الموقد

عليك بتنظيف األرضيات الخشبية بالمكنسة الكهربائية
قليال .يتضرر سطح األرضيات الخشبية
وممسحة مبللة
ً
بسهولة بسبب أدوات التنظيف الخشنة ،لذا عليك بمسحها
برفق .إذا كنت ترغب في ترطيب أرضية خشبية أو صفائحية
متسخة ،يجب أن تمسح األرضية بعد ذلك .وإال فقد ترتفع
األرضية.
تتكون األرضيات البالستيكية عادةً من فينيل قابل للمط،
لذلك يكفي التنظيف األسبوعي بالمكنسة الكهربائية والمسح
الجاف .إذا لزم األمر ،امسح األرضية بقطعة قماش مبللة
ومنظف معتدل.

المناطق الرطبة

يعتمد عدد مرات تنظيف المناطق الرطبة على كيفية
استخدامها .إذا تم التعامل مع الغسيل في مناطق مبللة،
من األفضل تنظيف أو مسح الغبار السائب مرة واحدة في
أيضا تهوية جيدة.
األسبوع .تتطلب هذه الغرف ً

الثالجة والفريزر

الموقد والفرن

تذكر أن تنظف الثالجة بانتظام بقطعة قماش وماء ومنظف.
قم بتنظيف المكان خلف الثالجة عدة مرات في السنة.

نظف الموقد بانتظام حيث يصعب إزالة الطعام الذي يتراكم
فيه.

إذا كانت الثالجة مزودة بخاصية اإلذابة األوتوماتيكية ،يكفي
تنظيف فتحة تصريف مياه إذابة الجليد في الجزء الخلفي من
تلقائيا ،قم بإزالة
الثالجة .إذا لم يكن بالثالجة خاصية إذابة الثلج
ً
الجليد من الخزانة على فترات كل بضعة أشهر.

اغسل الموقد وفلتر الشحوم مرتين في السنة على األقل
(أو أكثر إذا لزم األمر) .يوجد تحت مرشح الشحوم صمام للهواء
العادم يتم إزالته وتنظيفه في الوقت نفسه.
يجب استبدال فلتر الكربون الخاص بالمروحة مرتين في السنة
من قبل المستأجر.

سنويا على األقل
قم بإزالة الصقيع من الفريزر مرة واحدة
ً
لضمان أداء أفضل واستهالك أقل للطاقة .بالطبع ،ال
تستخدم القوة أو األشياء الحادة إلزالة الثلج من درج المبرد/
الفريزر .راقب إذابة الثلج وجفف الماء الذائب حتى ال يتسرب
إلى األرض.

الشرفة
قبوال من غيرها.
تكون الشرفة النظيفة والجميلة بالطبع أكثر
ً
حتى لو كان لديك شرفة زجاجية ،يمكن لألمطار والثلوج أن
تتساقط من خالل الفجوات بين الزجاج .لذلك ،في فصل
الشتاء قد يكون من الجيد إبقاء األلواح الزجاجية مغلقة.
13

جيدا
تنظيف األرضية ً

(مرة في الشهر)

•قم بإزالة غطاء البالوعة.
• نظف الغطاء من الشعر واألوساخ.
•اغسل الخزان بالماء والمنظف والفرشاة.
أيضا شراء فالتر خاصة تجمع الشعر
•من الممكن ً
وتحمي المصرف الخاص باألرضية.
•إذا كان ال يزال هناك توقف في مصرف األرضية،
على الرغم من التنظيف ،عليك بتسجيل الحالة
على  ،Mitt Balderأو اتصل بخدمة العمالء.

تنظيف خرطوم المياه

(إذا كان الصرف ال يعمل بشكل صحيح)
دلوا تحت الحوض لتجميع المياه المتبقية.
•ضع ً
قم بتنظيف خرطوم المياه عن طريق شد الصمام
السفلي.
• قم بتنظيف األجزاء المختلفة من خرطوم المياه
بالماء والمنظف ،وادعكه بفرشاة ،واشطفه بالماء ثم
اربطه مرة أخرى.
•لمنع التسرب ،تأكد من وجود الحشيات المطاطية
في مكانها.
•اشطف النظام بالماء للتحقق من عدم وجود
تسرب.
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 22-20درجة

التدفئة

قم بعمل تقرير وجود خلل على  Mitt Balderإذا كان منزلك
جدا أو ساخنً ا على الرغم من أنك قمت بتنظيم منظم
باردا ً
ً
الحرارة .إذا لزم األمر ،تعتني  Balderبتهوية عناصر التسخين.
بدال
إذا سمعت صوت خزف أو ضوضاء في أجهزة التسخين أو
ً
من ذلك إذا كان الماء يتدفق من الجهاز أو الصمام ،يجب عليك
االتصال بخدمة العمالء على الفور.

تتمثل درجة الحرارة الصحية في  22-20درجة .تتبع درجة الحرارة
باستخدام مقياس حرارة .للحصول على أفضل قراءة ،ضع
مقياس الحرارة في منتصف الغرفة على بعد متر واحد من
األرض .ضع في اعتبارك أن األجهزة تنطفئ وقد تشعر
بالبرودة إذا وصلت إلى درجة الحرارة المحددة.
يمكنك تنظيم درجة الحرارة في المنزل باستخدام منظم الحرارة
على أجهزة التسخين .إذا قمت بتغطية منظم الحرارة بالستائر
أو قمت بتثبيته أمام األجهزة ،فلن يعمل منظم الحرارة بشكل
صحيح .لذلك ،فكر عندما تقوم بتزيين منزلك.

دائما على تدفئة أرضية في الغرف الرطبة بعد
حافظ
ً
االستحمام أو االغتسال حيث قد يتسبب هذا في جفاف
األرضية .حافظ على حماية البيئة باستخدام التدفئة األرضية
حسب الحاجة.

نصائح لتوفير الطاقة
• استخدم مصابيح  LEDأو مصابيح موفرة للطاقة.

•هناك الكثير من األمور التي يمكن القيام بها لتوفير
الطاقة .عن طريق خفض درجة الحرارة في المنزل
بدرجة واحدة ،يتم تقليل األثر البيئي بنسبة .5٪

•أوقف تشغيل جميع األجهزة اإللكترونية المنزلية غير
المستعملة.

•إن التيار الهوائي القصير هو الطريقة األكثر فعالية
لتهوية الشقة.

•أطفئ اإلضاءة عندما ال تكون في الغرفة.
•تأكد من إغالق أبواب الثالجة والفريزر.

•عليك بتنظيف وتذويب الثالجة والفريزر بانتظام .ال
أبدا الطعام في الثالجة والفريزر وهو ال يزال
تضع ً
ساخنً ا .اضبط الفريزر على  -18درجة مئوية والثالجة
على  5درجات مئوية.

•أغلق المروحة في غرفة التجفيف بعد استخدام غرفة
الغسيل.
•	استخدم سخان المحرك في السيارة عندما تنخفض
درجة الحرارة عن  5درجات مئوية.

•إذا كان لديك غسالة أطباق وغسالة  -استخدمهما
بكامل طاقتهما االستيعابية.
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نصائح حول
كيفية التوفير في
استخدام المياه
أيضا أثناء
•قصر وقت االستحمام .أغلق الصنبور ً
االغتسال بالصابون وتنظيف أسنانك وتقشير
البطاطس وما إلى ذلك.
•استخدم الغسالة بكامل طاقتها أو استخدم برامج
غسيل نصف ممتلئة أو سريعة.
•قم بتخزين إناء المياه في الثالجة حتى ال تضطر
إلى ترك المياه تتدفق للحصول على مياه شرب
باردة.

المياه والصرف

•عليك بعمل صيانة على الفور ،حتى في حالة
حدوث تسريبات صغيرة .يمكن أن يتعلق األمر
بمقعد المرحاض والتسريبات األخرى التي تزيد من
استهالك المياه.

مطلقا بإلقاء القمامة في المرحاض وال تصب شحوم
ً
ال تقم
القلي أو المذيبات أو المواد الكيميائية في البالوعة.
بعيدا
يحافظ وجود مصيدة المياه في المصارف على الروائح
ً
عن المنزل.
إذا لم يتم استخدام المصارف (على سبيل المثال خالل
العطالت) ،فقد يتبخر الماء من مصائد المياه ويسبب دخول
الروائح إلى المنزل .قم بسكب المياه حتى تعود مصيدة المياه
إلى وظيفتها.

أيضا بخدمة العمالء في حالة حدوث
•اتصل ً
مشاكل في تدفق المياه أو درجات الحرارة أو
الصنابير أو المرحاض.
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فرز النفايات
يمكن العثور على تعليمات الخاصة بكيفية فرز القمامة بجوار
صناديق القمامة.

تذكر

ال تتردد في طلب المساعدة من جيرانك أو موظفي Balder
في فرز النفايات.

في الحاالت التي يضطر فيها مقدمو الرعاية لدينا
إلى العناية بالقمامة التي لم يتم إلقاؤها في المكان
المناسب ،سيتم فرض رسوم على المستأجر المسؤول.
دائما من إلقاء القمامة بالطريقة الصحيحة
لذلك ،تأكد
ً
وفي المكان المخصص.

أبدا أكياس القمامة
نظيفا
ً
حافظ على الفناء
ومرتبا .ال تترك ً
ً
أو النفايات األخرى بالخارج أو على األرضية في غرفة القمامة
أو أمام األبواب .تجذب القمامة التي تترك خارج الصناديق
الفئران.
يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول إدارة النفايات
والقضايا البيئية على naturvardsverket.se
و avfallsverige.se

مركز إعادة التدوير
في مراكز إعادة التدوير ،يمكنك ترك معظم أنواع النفايات،
وكذلك تلك التي تتركها في مواقع إعادة التدوير الموجودة
في منطقتك السكنية.
تتمثل تلك النفايات من بين أشياء أخرى في األثاث والطالء
والنفايات الكهربائية والنفايات الخطرة ،وما إلى ذلك.
يمكنك البحث على  Googleعن أقرب مركز إلعادة التدوير.

!

ÅTERVINNINGS
CENTRAL
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األمان
ضمان األمن

تأمين المنزل

تفترض الشركة وجود تأمين ساري على المنزل والحفاظ عليه
طوال فترة اإليجار .عندما تنتقل إلى منزل جديد ،يجب عليك
التحقق من تحديث تأمين منزلك.

دائما في
•تأكد من وجود جهاز إنذار حريق يعمل
ً
منزلك.

ماليا بحيث يتم تعويض
يوفر التأمين على المنزل ضمانً ا
ً
الضرر الذي يلحق بممتلكاتك تحت مظلة التأمين على المنزل.
عندما تفكر في التأمين على المنزل ،يجب عليك التحقق
من المطالبات التي يتم تعويضها ،والحد األقصى لمبلغ
التعويض ،والخصم ،والقيود التي يفرضها التأمين.

•ال تسد الدرج بأي شيء.
•تأكد من إغالق جميع األبواب والنوافذ بشكل
صحيح.
•ممنوع إيقاف السيارة على مخارج الطوارئ.

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول التأمين على
المنزل على مواقع شركات التأمين.

• عليك بتقليل سرعة القيادة في الفناء
المجاور للمنزل.
•عليك بإخطارنا على الفور إذا اكتشفت ثغرات
أمنية في المبنى أو المنزل أو المنطقة.

الوقاية

من خالل توخي الحذر بنفسك ،يمكنك منع العديد من اإلصابات
في المنزل وفي الوقت نفسه زيادة األمن في المنزل الذي
تعيش فيه.

الحماية من الحرائق

سرقة /فقدان مفتاح أو شارة

أبدا بربط العناوين بالمفاتيح أو
حافظ على مفاتيحك .ال تقم ً
رقم غرفة التخزين بمفاتيح الغرفة .اتصل بخدمة العمالء على
الفور حتى نتمكن من قفل الشارة أو عمل مفتاح جديد لك.
ستتم محاسبتك على المفتاح المفقود

توفر أجهزة إنذار الحريق  -أو األجهزة المتعددة  -قدر مهم
وفقا للقانون ،فإن المالك هو
ً
من الحماية في كل منزل.
المسؤول عن تركيب أجهزة إنذار الحريق في جميع الشقق .بعد
ذلك ،تقع على عاتق المستأجر مسئولية تغيير البطارية والتأكد
من عملها.

نصائح :قم بتوصيل مؤقت أو مؤقتين بالمصابيح إلعطاء إيحاء
بعيدا.
أنك في المنزل عندما تكون
ً

يمكنك ضمان الحماية من الحرائق في المنزل بأقل مجهود.
تجنب التعامل مع الحريق وانتبه عند استخدام األجهزة
الكهربائية.
في الصفحة التالية ،ستجد نصائح حول كيفية المساهمة في
الحماية من الحرائق.

األنشطة اإلجرامية

إذا كنت تشك في وجود نشاط إجرامي في المنزل أو المنطقة
 مثل سمسرة الكحول والمخدرات أو أي نشاط إجرامي آخر -دائما االتصال بالشرطة.
يجب عليك
ً

عوائق استخدام لمياه
راجع مع المالك قبل أن تحصل على غسالة أطباق للتأكد من
عدم وجود عوائق أمام تركيبها .أنت مسؤول عن تركيب الغسالة
بشكل احترافي.

تعرف على كيفية اإلبالغ عن حاالت الطوارئ

دائما من وجودك في المنزل أثناء تشغيل الغسالة أو
تأكد
ً
غسالة األطباق .يمكن تفسير ترك الغسالة بمفردها على أنه
إهمال محض .وتعد هذه الحالة إحدى الحاالت التي ال يغطيها
التأمين على المنزل .تذكر إغالق صنابير الغساالت وغساالت
األطباق بعد استخدامها.

في حالة الطوارئ ،اتصل برقم الطوارئ  ، 112وحاول مساعدة
األشخاص المعرضين للخطر وقم بتوجيه خدمة اإلنقاذ إلى
مكان الحادث.
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فكر في سالمة األجهزة الكهربائية
•ال تترك الموقد أو الفرن أو المكواة أو الغسالة أو
غسالة األطباق قيد التشغيل عند مغادرة المنزل.

أبدا األجهزة الكهربائية أو الكابالت أو المنافذ
•ال تستخدم ً
الكهربائية المكسورة.

•عليك بشراء األجهزة الكهربائية التي تحمل عالمة CE
فقط.

أبدا بشحن الهواتف المحمولة واألجهزة اللوحية
•ال تقم ً
وأجهزة الكمبيوتر وما شابه ذلك دون إشراف.

•عليك بتنظيف األجهزة الكهربائية بانتظام من الغبار.

•افصل سلك الطاقة عندما تكون في إجازة.

تماما عندما ال يكون
•افصل الطاقة عن التلفزيون
ً
قيد االستخدام.

•ال يجوز إجراء أي تركيبات كهربائية (ثابتة) داخل مباني
 Balderدون موافقة منا.

19

خمس نصائح للحفاظ على الحماية
من الحرائق في المنزل
في
نشو حالة
ب
اتصل Zحريق
با
 12لرقم
1

Z

حريقا  -اتصل برقم الطوارئ
ً
إذا الحظت
.112
بموجب القانون ،يجب أن يكون هناك
إنذار حريق في منزلك .تقع على عاتقك
مسؤولية التأكد من عمل الجهاز بشكل
سليم.
نائما أثناء اندالع حريق ،فإن
إذا كنت
ً
المنبه يمنحك  3-2دقائق وقت إضافي
للخروج من المنزل المحترق.

ضع أجهزة إنذار الحريق في منتصف
السقف في كل غرفة (باستثناء المطبخ
والحمام) .يكفي جهاز إنذار دخان واحد
لكل  60متر مربع.
إذا كان منزلك يحتوي على أكثر من
طابق ،ضع جهاز إنذار Z
واحدا على
دخانً ا
ً
األقل في كل طابق.
اختبر جهاز إنذار الدخان بانتظام واستبدل
البطاريات إذا لزم األمر .اجعل اختبار جهاز
اإلنذار روتينً ا إلى جانب التنظيف.

Z

حافظ على الموقد والمنطقة المحيطة
به نظيفة ومرتبة .ال تقم بتخزين أي
شيء على الموقد.
إذا كان لديك أطفال أو حيوانات أليفة
في منزلك  ،يجب أن تحصل على غطاء
ألزرار الموقد .تحول هذه األزرار من
تشغيل الموقد أو الفرن عن طريق
الخطأ.

ضع المصابيح في الشقة بعناية .تأكد
من أن المصابيح لن تتعرض لالنقالب
على أشياء مثل األريكة أو السرير .كن
حذرا بشكل خاص مع مصابيح الهالوجين
ً
التي تسخن بسهولة.
نصائح :قم بالتبديل إلى مصابيح .LED

20

حذرا في المكان الذي تضع فيه
كن ً
الشموع ،حتى ال يتعرض لالنقالب .ال
تترك الشموع المضيئة دون متابعة.
ممنوع إضاءة /حرق الشموع في
الشرفة.

االنتقال من العين المؤجرة
وقت اإلنهاء

نحن نصر على الحفاظ على الشقق في مستوى جيد.
لذلك من المهم أن تبذل قصارى جهدك كمستأجر لضمان أن
الشقة التي تستأجرها في حالة جيدة .إذا رأينا ،وقت الفحص،
أن الشقة التي تعيش فيها بها تلف أو اهتراء غير طبيعي،
فستتم محاسبتك كمستأجر على اإلصالح ،ويشمل هذا
كال من البلى أو الرائحة القوية أو التلف الناتج عن الطعام
ً
والتدخين ،والحيوانات األليفة أو ما شابه.

تنطبق فترة إشعار مدتها ثالثة أشهر على عقودنا المباشرة.
ضع ذلك في االعتبار عند الرغبة في إنهاء عقد شقتك.

تغيير العنوان
إشعارا بذلك قبل
عندما تنتقل من الشقة ،من المهم أن ترسل
ً
االنتقال بوقت كاف .توقع خمسة أيام عمل على األقل قبل
تفعيل إعادة التوجيه .يمكنك إرسال إشعار انتقال إلى Svensk
 Adressändringعبر الهاتف  020-97 98 99أو عبر www.
 .adressandring.seستجد في Svensk Adressändring
سلسا قدر اإلمكان.
جميع المعلومات التي تجعل تغيير عنوانك
ً

ضع ذلك في االعتبار قبل بدء عمليات الفحص
تأكد أن الشقة والمخازن قد تم تفريغهم وتنظيفهم بشكل
صحيح .يجب أم تكون جميع المعدات الخاصة بالشقة مثل
األبواب واألرفف وتركيبات الستائر والخزائن والسقف وأجهزة
إنذار الحريق وما إلى ذلك موجودة في الشقة عند إجراء
الفحص .يجب ترك تعليمات االستخدام /العناية لمعدات الشقة
الموجودة في الشقة (الثالجة ،والموقد ،إلخ) في الشقة
للمستأجر التالي .تأكد من إزالة المقابس وملء أي ثقوب
في الجدران واألسقف التي قمت بحفرها /تسميرها /تثبيتها
ببراغي (المصابيح واللوحات واألرفف وما إلى ذلك) .الحظ أنه
يجب القيام بذلك بطريقة احترافية ،أي على نحو أنيق ومرتّ ب
وسليم.

يجب إرجاع جميع المفاتيح والشارات بما في ذلك
النسخ
عندما تنتقل من الشقة ،يجب إعادة جميع المفاتيح إلينا .ينطبق
أيضا على النسخ التي ربما تكون قد قمت بعملها وكذلك
هذا ً
مفاتيح غرفة التخزين والغسيل وسخان المحرك وما إلى ذلك.
إذا لم تقم بإرجاع جميع المفاتيح ،فقد تتم مطالبتك بدفع
المبلغ الالزم لتغيير األقفال.

معاينة الشقة

يجب أن تكون المفاتيح في جوزتنا في موعد أقصاه  12.00في
أول يوم من أيام األسبوع بعد انتهاء عقد اإليجار.

بمجرد إنهاء عقد اإليجار ،ستتمكن من السماح للشخص/
سيعرض عليهم االنتقال إلى شقتك بعد
األشخاص الذين ُ
بدال من ذلك
انتقالك بمعاينة الشقة .سيقوم مالك العقار أو
ً
الشخص المهتم بشقتك باالتصال بك لالتفاق على وقت
المعاينة الذي يناسبكما.

االشتراكات في الكهرباء والتليفون والنطاق
العريض
ترتبط االشتراكات بك ويجب عليك إلغاؤها عند مغادرتك.

فحص الشقة

كتابيا منا.
تأكيدا
بمجرد إنهاء عقد إيجار الشقة ،ستتلقى
ً
ً
يتضمن التأكيد التاريخ والوقت لكل من الفحص المسبق
أوليا حتى تتاح لك الفرصة
فحصا
وفحص اإلخالء .نجري
ً
ً
إلصالح أي من األضرار التي قد تسببت في إحداثها .فيما
يتعلق بانتقالك ،نقوم بفحص الشقة مرة أخرى ،وهو ما
حاضرا عندما
يسمى بفحص اإلخالء .من المهم أن تكون
ً
نفحص شقتك.
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نصائح!
فيما يلي بعض النصائح الخاصة بالنظافة .يمكن أن تكون قائمة العناصر التي يجب التحقق منها الموجودة في
أيضا.
الصفحة التالية مفيدة ً
موفقا!
ً
حظا
ً
الغرفة

المطبخ

ال تترك السجاد الذي قمت بتركيبه بنفسك.

اسحب الموقد للخارج عن طريق اإلمساك بالحواف.

قم بإزالة كل أشرطة السجاد.

كما يجب عليك تنظيف الجوانب والظهر والجدار وجوانب الخزانة
واألرضية.

المشعات الحرارية ،واألماكن «الخلفية»
يتم تنظيف جميع ُ
أيضا.
ً

وتنظيف الحواف والجزء العلوي من البالط.
عليك بتنظيف الجانبين العلوي والسفلي من لوح التقطيع.

يجب أن تكون األسطح المطلية مثل إطارات النوافذ وألواح
القاعدة نظيفة.

عليك بتنظيف الفرن من الداخل وخزانة التسخين وكذلك األلواح
وشبكة الشواية .يمكنك استخدام الصابون.

نظف النوافذ من جميع الجوانب ،حتى فيما بينها.

يجب تنظيف مروحة المطبخ (أو الصمام) من الداخل والخارج.
قم بإزالة مرشح المروحة ونظفه.

أيضا غسل النوافذ والستائر المعدنية.
يجب ً
امسح أرفف الخزانات.

يجب فك تجميد المبرد /الثالجات والفريزر وتنظيفها وتهويتها،
بما في ذلك الخزانات العلوية.

عليك بتنظيف األبواب .تذكر الحافة العلوية!

يجب تنظيف خزائن المطبخ من الداخل والخارج .ال تنسى
الحواف العلوية لألبواب.

االستحمام والغسيل
يجب تنظيف األرضية .قم بفك أي واجهة عند التنظيف أسفل
حوض االستحمام.
يجب عدم نسيان المنحنى الخارجي لمقعد المرحاض.
أيضا تنظيف الجوانب السفلية للحوض.
يجب ً
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قائمة العناصر المطلوب التحقق منها
المطبخ

حوض االستحمام
والغسيل

الثالجة والمبرد والمجمد

الغرفة
إطارات النوافذ

الجدران

إطارات األبواب

المرآة

إطارات النوافذ

األبواب

حوض االستحمام

زجاج النافذة

زجاج النافذة

لوح الرخام

مقعد المرحاض

عتبة النافذة

عتبة النافذة

الحوض

الحوض

المشعات الحرارية
ُ

المشعات الحرارية
ُ

األلواح

إطارات األبواب

مخارج الكهرباء

الصمام

األرضيات

األبواب

اإلضاءة

السقف

تنظيف األرضية

دواليب المالبس وخزائن التنظيف
من الداخل والخارج

المقابس الكهربائية
مروحة الموقد

حوض االستحمام والغسيل

الموقد الداخلي

السقف

الموقد الخارجي

الجدران

خزائن وأدراج المطبخ ،من
الداخل والخارج

اإلضاءة

رف التوابل

األرضيات
الجزء السفلي والخلفي
لحوض االستحمام
المجفف
الداخل والخارج
المغسلة

خزائن الحمام

الغسالة

الصمام
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إطارات األبواب
األبواب
األلواح
األرضيات
العتبات
الستائر

