


2014

  Salmiya Branch Store - 1 - فرع الساملية
 65911011 - 25721211

 Al - Aqeelah Branch - Sama Mall - 2 - فرع العقيلة - مجمع سام مول
  23833536 -  98585040

Mental Branch - Alnokhtha Complex - 3 - فرع العقلية - مجمع النوخذة
 66603391

 Jahra Branch - Utad Real Estate - 4 - فرع الجهراء - مجمع اوتاد العقاري
 24586933  -   97566917

 Al - Jahra Branch - Al - Haramain - 5 - فرع الجهراء - مجمع الحرميني
 66393776

الفروع

Stores

Administration  اإلدارة

شركة لمسات للزهور والنباتات

 تأسست

Lamasat Company For Flowers and Plants

Since   

    23833536  -     97566917  



تعترب الورود من أفضل األشياء التي تقدم كهديا سواء يف املناسبات أو األعراس وحتى يف زيارة مريض ما أو تقدمها كهدية للخطيبة أو 

الزوجة فالورود تعرب عن الحب ,الصداقة, األخوة, األمل, الوفاء و العديد من األشياء التي تجعل من هذه الهدية من أجمل األشياء املبهجة بكل 

أحوالها و أنواعها والورد تحديدا يظل له رونقه الخاص و أبعاده الالمحدودة يف النفس البرشية بطبيعتها، حيث أننا نستمتع كثريا مبشاهدة 

الورود ونعيش الجامل يف ألوانها و عبق رائحتها فام بالك إذا قمنا بجمعها يف باقة و أهديناها ملن نحب يف مناسبة ما.

لذا ،، حرصنا يف ملسات يف تقديم أجمل الورود وبدرجات عالية من الجودة والدقة واإلتقان لنشارك مجتمعنا الجميل اللحظات السعيدة التي 

تبعث الفرح والرسور.

Roses are one of the best things that are o�ered as a gi�, whether on occasions or weddings, even in visiting a patient 
or o�ering them as a gi� to a fiance or wife. Flowers reflect love, friendship, brotherhood, hope, loyalty and many things 
that make this gi� one of the most beautiful things Its conditions, types and roses in particular have its own elegance 
and unlimited dimensions in the human psyche by nature, as we enjoy a lot of watching the roses and live the beauty in 
its colors and fragrant smell of your fish if we collect it in a bouquet and give it to those we love on an occasion.

�erefore, we have been keen in the Lamasat to provide the most beautiful roses and high degrees of quality and 
accuracy and mastery to share our beautiful community happy moments that bring joy and pleasure.



@ Woroood_kw

ملسات للزهور والنباتات متخصصة يف الورد الطبيعي والصناعي املميزة والفريدة من نوعه، وقد أنطلقت ملسات  وأنشئت 

��مرت مربع لتصنيع ملتزمات الورود وتغذي جميع فروع، ويعد فريق عمل ملسات ���ورشة باملعدات الحديثة املتطورة ومبساحة 

��موظف متخصصة يف مجال الورود وملتزماته، حيث أنه مدرب بدرجات عالية من املهارة والدقة �للزهور والنباتات املكون من 

واإلتقان وعىل أيدي خرباء يف هذا املجال.
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جميع الحقوق محفوظة لدى شركة لمسات للزهور والنباتات
All rights reserved by Lamasat Company For Flowers and Plants


