الڤيال بــــوتــــيــــك
الڤيــا بوتيــك  LVBهــي عالمــة تجاريــة متخصصــة بمنتجــات و متطلبــات المنــزل الفاخــر ،تقــدم مجموعــة
فاخــرة مــن الثريــات ،المرايا،االكسســوارات والمفروشــات.
تأسســت  LVBفــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة عــام  2015وتقــوم بعــرض مجموعتهــا الفريــدة من المنتجــات الفاخرة
وفائقــة الجــودة فــي معرضهــا فــي العاصمــة أبــو ظبي.
توفــر  LVBمنتجــات مختلفــة تشــمل الكالســكية والحديثــة والتــي يتــم اختيارهــا بعنايــة كبيــرة مــن قبــل شــركائنا
الحرفييــن مــن ذوي الشــهرة العالميــة فــي هــذا المجــال ممــا أتــاح لنــا القيــام بعــرض منتجاتهــم الفريــدة مــن نوعهــا ذات
الرؤيــة والطابــع الفنــي المتميــز.
تقــوم  LVBبعــرض منتجاتهــا مــن خــال معرضنــا وموقعنــا اإللكترونــي الــذي يشــمل عــدد هائــل مــن تلــك المنتجــات،
 LVBتقــوم بتوفيــر منتجاتهــا لزبائننــا الكــرام ســواء األفــراد والشــركات محليــً ،عربيــً وعالميــً.

La Villa Boutique
La Villa Boutique (“LVB”) is a luxury home collection brand offering selected chandeliers, mirrors, décor and
furniture products. LVB was established in the United Arab Emirates in 2015 and operates a gallery in Abu
Dhabi displaying its home collection of timeless, high quality and unparalleled value products.
The style of products that LVB offers includes classical, contemporary and modern products that are
carefully selected from our partners who are world renowned artisans, allowing us to showcase
their unique products, passion and vision.
LVB operates an integrated business with multiple channels of distribution including our gallery and
website. We offer our products to private and commercial customers that are based locally and
internationally.

Vision
To provide quality products and services that exceed the expectations of our esteemed customers

Mission
For La Villa Boutique to be known for its exceptional service and high quality products that
would define style and for our brand to be synonymous with elegance and allure

Our Core Values
1. Our clients are our most valued assets.
2. We never compromise on quality.
3. Every detail is important.
4. We strive to always outperform expectations.
5. We strongly believe in treating our customers with respect and faith.
6. We integrate honesty, integrity and business ethics into all aspects of our business functioning.

رؤيتنا
تقديم منتجات فريدة وخدمات متميزة ترضي وتفوق توقعات عمالئنا الكرام

مهمتنا

ان تشــتهر الڤيــا بوتيــك بمســتوى خدماتهــا االســتثنائية الراقيــة ومنتجاتهــا عاليــة الجــودة التــي تعبــر عــن أســلوبها
الخــاص وأن تكــون عالمتنــا التجاريــة رمــزا لالناقــة والجاذبيــة والرقــي

مبادئنا

رضى عمالئنا هو الغاية االهم1.1
معارضنا ال تحوي اال منتجات ذات جودة عالمية2.2
االهتمام بالتفاصيل أحد أهم أولوياتنا3.3
نجتهد دومًا لنتخطى التوقعات4.4

نؤمن تماما بمعاملة كافة عمالئنا بكل احترام وتقدير5.5
نعتمد الصدق والنزاهة وأخالقيات العمل كعنوان رئيسي6.6

مــورانــــــو

الــثــــــــريــــــــات

MURANO CHANDELIERS
يصنــع زجــاج المورانــو فــي جزيــرة مورانــو قــرب البندقيــه ،المدينــة المشــهورة لقــرون عــدة فــي تصنيــع االنيــات الزجاجية،
 LVBتنقــل جزئــً مــن تاريــخ هــذه الجزيــرة االيطاليــه المميــزه بــأروع ثريــات المورانــو والتــي تصنع بأيــدي أمهــر الحرفيين.

The artisans of Murano led Europe for a long time, they used the latest technologies to
produce chandeliers in different shapes and a wide range of pure colors.
La Villa Boutique presents its Murano chandeliers’ collection that are perfectly made in Italy
on Murano Island.

الــثــــــــريــــــــات

عــــصـــــري

CONTEMPORARY CHANDELIERS
نُقــدم مجموعــة فريــدة مــن أجمــل وأحــدث التصاميــم العصريــة تضيــف للمــكان ســحرًا ورونقــً يتفاعــل مــع البيئــة
.المحيطــة يخلــق صــور ًة جميلــةً وســاحرة
An outstanding and unique collection and the latest contemporary chandeliers’ designs
provide your place with luster and magic that interact with the surrounding environment to
create a final beautiful picture.

الــثــــــــريــــــــات

فــــخــــامـــــة

LUXURIOUS CHANDELIERS

باســتخدام معــدن مــرن مــن مدينــة فلورانســا االيطاليــة ومنهــا المطلــي بالذهــب الخالــص فــإن ال ڤيــا بوتيــك تقــدم
.مجموعــة ثرياتهــا الفاخــرة الغنيــة باأللــوان والفخامــة واالناقــة والرقــي
Metal has impressed and still inspires human civilization, it could be manufactured in different shapes
and designs. A very high quality wrought iron from Florence is used in our Luxurious collection, it
has been designed by passionate people that are highly skilled.
You will feel the colours’ richness, royalty and elegance in every single chandelier.

كريستال

الــثــــــــريــــــــات

CRYSTAL CHANDELIERS
غالبــً مــا يكــون الكريســتال الجــزء الرئيــس فــي الثريــات الكالســيكية والفخمــة ،ثريــات الڤيــا بوتيــك تمــزج التصاميــم
الكالســيكية مــع لمســات عصريــة تتماشــى مــع جميــع األذواق مــع امكانيــة تأميــن تصاميــم خاصــة باســتخدام خيــارات
مختلفــة مــن انــواع الكريســتال حــول العالــم مثــل شواروفســكي ،البوهيمــي ،عصفــور والكريســتال االيطالــي المميــز.
Crystal is often the main part of the most luxurious and classical chandeliers. LVB’s chandeliers
and crystals can come with 24% and 30% PbO lead crystal Pendants, frames come in 24KT
Gold or Nickel with arms that adopts quick-connect technology for easy installation.
LVB Crystal’s collection grades and types of crystals such as Swarovski, Bohemian, Asfoor
and the amazing Italian crystal.

الــثــــــــريــــــــات

كالسيكي

Classical CHANDELIERS

َ  ت،تشــكيلة غنيــة وجديــدة مــن الثريــات تجمــع مــا بيــن الحداثــة والرومانســية والرقــي
ُطــوع المعــدن والبورســان مــع
. ال ڤيــا بوتيــك تقــدم تصاميــم جديــدة فــي عالــم الثريــات.الدانتيــل لتشــكيل لوحــة رومانســية رائعــة
A new and rich collection of chandeliers that combines modernity, romance and
sophistication; adapting metal, porcelain and lace to form a romantic image in the
end, it is the new revolution in designing chandeliers. Our Classical collection can
appliqué your kitchen, dining room, living room and bedrooms.

اغطية المصابيح و السبوت اليت الــثــــــــريــــــــات

SHADES & SPOTLIGHTS

CHANDELIERS

.نستخدم المعدن والبورسالن والدانتيل لتعطي تشكيلة متميزة وأنيقة من السبوت اليت وأغطية المصابيح
Introducing our collection that uses metal, porcelain and lace to produce a distinctive collection of spotlights and table lamp shades that resembles elegancy.

إضـــــاءة ارتـــيــــزانــــا

ارتـــيـــزانـــا

ARTISANA LIGHTING ARTISANA
أرتيزانــا  -ال ڤيــا بوتيــك هــي قطــع حصريــة مــن المختــارات المنزليــة عاليــة الجودة مســتوحاة مــن روح الشــرق صنعتها
أيــدي فنييــن مهــرة مــن المغــرب ،لبنــان ،مصــر ،بلجيــكا وهولندا.
LVB Artisana Lighting are high quality Middle Eastern inspired lighting products that are
made by creative artists from Morocco, Lebanon, Egypt, Belgium and Netherlands.

ارتـــيـــزانـــا

ارتـــيــــزانــــا الڤيال

ARTISANA LA VILLA ARTISANA
.تقدم تشكيلة جميلة من المفروشات والمختارات واالكسسوارات المنزلية ذات الطابع الشرقي
In this category, we offer a high quality Middle Eastern collection contains furniture,
homeware and home accessories.

ديكور

الـمـرايـــا

MIRRORS Decor

.شت بايدي فنانين محترفين
ْ ِّعت ون ُِق
ْ  ُصن،تشكيلة واسعة وغنية من المرايا الڤينيسية االيطالية
LVB o ffer s a wide and r ich Venetian Mir ror s col lection, h andmade and h and
engraved by professional ar tists.

ديكور

الكريستال و المزهريات

CRYSTAL AND VASES Decor

ت بايــدي فنانيــن
ْ ـم
ْ تشــكيلة رائعــة مــن الكرســتال تشــمل تصاميــم فنيــة ومزهريــات فائقــة الجمــال ُصنِّعـ
َ ـت و ُرسـ
.وم َهــرة
َ محترفيــن
LVB offers a unique Crystal home collection includes Vases and home collection that are
handmade and hand-engraved by professional, creative and innovated people.

إكـــسســـوارات الــمــنــــزل

ديكور

DECORATIVE ACCESSORIES Decor
ال ڤيــا بوتيــك تقــدم منتجــات مصنوعــة يدويــً بطريقــة فنيــة رائعــة تســتخدم مزيــج مــن البورســان والســيراميك مــع
طــاء بالذهــب النقــي  24قيــراط او بالبالتينيــوم النقــي باســتخدام لطيــف لحبــات كريســتال سواروفســكي.
Perfectly hand-made products that are made by unique combination between Porcelain
and Ceramic finished by 100% pure 24k gold or pure platinum with Swarovski crystal pieces.

المعــــــــــرض
Gallery

Fatima Bint Mubarak St.
United Arab Emirates - Abu Dhabi
Tel:
+971 2 444 6789
Fax:
+971 2 4444 679
Mob: +971 50 66 93 964
Email: info@lavillaboutique.ae
P.O. Box 62654

www.lavillaboutique.ae

