Interior Designer

When new designs
mean flexibility

With an inspiration as genuine and
genius as Mario’s modern taste and
sensibility, designs result in most
alive and joyful projects based on a
perspicuous vision of the diverse interior
design world.
From modern design where the engineer
Zalaket succeeded in capturing the
minds in many technical points to the
classical concept where he depicts a
prettier future with an emphasis on
innovation, modernity and flexibility,
Mario’s creativity in materializing his
vivid imaginations woke beauty out
of reverie without omitting to apply
all the previously laid details to bring
tangible magic and serene beauty to
homes. Combining all ideas into one
model, landlords are happy to find their
modern and fun aspirations realized in a
consistent harmony that appears natural
and almost self-evident.
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والهندسة الداخلية المرنة
من وحي �أفكاره ال�شبابية ي�صمم المهند�س ماريو زالقط
معظم الم�شاريع التي تزخر بالحياة والفرح عندما تخرج من
ر�ؤية ثاقبة لفن هند�سة الديكور بكل تنوعاته المت�شعبة ،فمن
المودرن حيث ا�ستطاع المهند�س زالقط لفت الأنظار اليه
في نقاط فنية كثيرة ،تمكن �أي�ض ًا من ولوج عالم الكال�سيك
وتطلع بذلك الى م�ستقبل �أكثر جما ًال وحداثة ومرونة.
وقد برع المهند�س ماريو زالقط في ترجمة تخيالته في
الديكور الى واقع ملمو�س فلم تبقى ال�صورة مجرد لوحة في
البال بل قام بتطبيق كل التفا�صيل الهند�سية المو�ضوعة
م�سبق ًا لهذا المنزل حتى غدا م�ساحة للجمال وال�سحر.
وقد حافظ المهند�س زالقط على قالب واحد للفكرة من�سجم
مع تطلعات �صاحب البيت الحداثية المرحة.
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