
كتالــــوج الهــدايــا



فن تقديم الهدايا
كعالمة تجـارية ذائعـة الصيت عالمًيا في 

سوق التمور والشوكوالتة الفاخرة، ارتقت بتيل 
بفن تقديم الهدايا.

هدايـا بتيل ليست فقط انعكاًسا لتقاليـد 
 ضيـافـة عريقـة، ولكنهــا تتميـز أيًضـا بمـذاق 

ال نظير له.

 مجموعتنا الواسعة من الهدايا الفاخرة قابلة 
للتخصيص بالكامل ومناسبة ألي مناسبة 

شخصية أو اعتبارية.



درج كبير 
P50000455المحتويات

1552 جم متنوعة تمور 

1512جم تمور محشّوة متنوعة

1442جم بالشوكوالتة تمر وتمر 

1512جم بالشوكوالتة تمر 

1080جم أصلية شوكوالتة 

مربع متوسط مربع صغير صغير صغير جدا
P50000452المحتويات P50000451 P50000450 P50000449

1064جم 568جم 582جم 234جم متنوعة تمور 

960جم 520جم 576جم 288جم تمور محشّوة متنوعة

1008جم 532جم 604جم 220جم بالشوكوالتة تمر وتمر 

1134 جم 504جم 504جم 224جم بالشوكوالتة تمر 

700جم 370جم 370جم 200جم أصلية شوكوالتة 

درج ميــراج
صندوق خشبي أنيق بدرج مزينة بأنماط معقدة على زجاج عاكس

مجمـــوعة ميــراج
مجموعة خشبية مرسوم عليها باليد، بتشطيب زجاجي عاكس أنيق



متوسط صغير
P50000454المحتويات P50000453

1250جم 630جم متنوعة تمور 

1200جم 630جم تمور محشّوة متنوعة

1209جم 632جم بالشوكوالتة تمر وتمر 

1232جم 560جم بالشوكوالتة تمر 

850جم 420جم أصلية شوكوالتة 

كبير، طبقتان متوسط، طبقتان
P50000496المحتويات P50000495

4950جم 3564جم متنوعة تمور 

4785جم 3429جم تمور محشّوة متنوعة

4518جم 3627جم بالشوكوالتة تمر وتمر 

3276جم 2464جم بالشوكوالتة تمر 

3510جم 2430جم أصلية شوكوالتة 

مجمـــوعة ميــراج
مجموعة من الهدايا الخشبية األنيقة بتصميمات هندسية مرسومة باليد

مجمـــوعة ميــراج
هدايا مستطيلة الشكل بتصاميم هندسية ملونة على زجاج عاكس



درج زهـــرة
فخًرا بالتراث العربي، يتميز هذا الدرج الخشبي الراقي بتصميم أرابيسك مرسوم يدوًيا

مجمـــوعة زهـــرة
مجموعة من الهدايا الخشبية المصنوعة يدوًيا بتصميم أرابيسك أنيق

درج كبير 
P50000456المحتويات

1552 جم متنوعة تمور 

1512جم تمور محشّوة متنوعة

1442جم بالشوكوالتة تمر وتمر 

1512جم بالشوكوالتة تمر 

1080جم أصلية شوكوالتة 

متوسط صغير
P50000457المحتويات P50000458

1250جم 630جم متنوعة تمور 

1200جم 630جم تمور محشّوة متنوعة

1209جم 632جم بالشوكوالتة تمر وتمر 

1232جم 560جم بالشوكوالتة تمر 

850جم 420جم أصلية شوكوالتة 



درج إنديجو
درج خشبي رائع مزين بزخارف ملونة على الزجاج

درج ليدي بيرد
درج خشبي فاخر مزين بتصميم زهور فريد مرسومة باليد على الزجاج

درج كبير 
P50000122المحتويات

1552 جم متنوعة تمور 

1512جم تمور محشّوة متنوعة

1442جم بالشوكوالتة تمر وتمر 

1512جم بالشوكوالتة تمر 

1080جم أصلية شوكوالتة 

درج كبير 
P50000119المحتويات

1552 جم متنوعة تمور 

1512جم تمور محشّوة متنوعة

1442جم بالشوكوالتة تمر وتمر 

1512جم بالشوكوالتة تمر 

1080جم أصلية شوكوالتة 



مجموعة آيدا
مجموعة رائعة مزخرفة بخط عربي ذهبي معاصر وأنيق

مجموعة صافي
مجموعة راقية تتميز بزخارف مستوحاة من األرابيسك الذهبي واألزرق

كبير جدا كبير متوسط
P50000515المحتويات P50000514 P50000513

1521جم 891جم 602جم متنوعة تمور 

1560جم 900جم 595جم تمور محشّوة متنوعة

1556جم 1008جم 618جم بالشوكوالتة تمر وتمر 

1040جم 600جم 425جم بالشوكوالتة تمر 

640جم 360جم 250جم أصلية شوكوالتة 

كبير جدا كبير متوسط
P50000521المحتويات P50000520 P50000519

1521جم 891جم 602جم متنوعة تمور 

1560جم 900جم 595جم تمور محشّوة متنوعة

1556جم 1008جم 618جم بالشوكوالتة تمر وتمر 

1040جم 600جم 425جم بالشوكوالتة تمر 

640جم 360جم 250جم أصلية شوكوالتة 



مجموعة لونـــا
مجموعة عصرية ملونة بتصميمات قمرية ذهبية أنيقة

أزرق كبير جًد أرجواني كبير أحمر متوسط
P50000518المحتويات P50000517 P50000516

1521جم 891جم 602جم متنوعة تمور 

1560جم 900جم 595جم تمور محشّوة متنوعة

1556جم 1008جم 618جم بالشوكوالتة تمر وتمر 

1040جم 600جم 425جم بالشوكوالتة تمر 

640جم 360جم 250جم أصلية شوكوالتة 

مجموعة أرابيسك
مجموعة هدايا أنيقة وعصرية بنقوش ملونة

متوسط نافذة صغيرة 8 قطع
P50000259المحتويات P50000258 P50000257

602جم 340جم 132جم متنوعة تمور 

581جم 325جم 130جم تمور محشّوة متنوعة

618جم 340جم 127جم بالشوكوالتة تمر وتمر 

350جم 280جم 112جم بالشوكوالتة تمر 

250جم 160جم 80جم أصلية شوكوالتة 



Signature Collection

مجموعة روبرتو
هدايا كالسيكية من الذهب تتميز بلمسة نهائية أنيقة

كبير جدا، طبقتان كبير، طبقتان متوسط، طبقتان
P50000652المحتويات P50000651 P50000650

2880جم 1980جم 924جم متنوعة تمور 

2561جم 1590جم 1080جم تمور محشّوة متنوعة

2745جم 2164جم 960جم بالشوكوالتة تمر وتمر 

2600جم 1372جم 1008جم بالشوكوالتة تمر 

2195جم 980جم 680جم أصلية شوكوالتة 

المجموعة المميـــزة



مجموعة نابورا البيج
هدايا راقية ذات تشطيب ورقي محكم مصنوعة من مواد مستدامة

كبير، بيج وسط، بيج صغير، بيج 8 قطع، بيج 4 قطع، بيج قطعتان، بيج
P50000805المحتويات P50000804 P50000803 P50000802 P50000801 P50000800

961جم 635 جم 350جم 142جم 74جم 38جم متنوعة تمور 

945جم 606جم 390جم 152جم 70جم 39جم تمور محشّوة متنوعة

1034جم 626جم 260جم 142جم 68جم 36جم بالشوكوالتة تمر وتمر 

748جم 370جم 240جم 102جم 61جم 32جم بالشوكوالتة تمر 

541جم 282جم 185جم 75جم 47جم 26جم أصلية شوكوالتة 

كبير، بني وسط، بني صغير، بني 8 قطع، بني 4 قطع، بني قطعتان، بني
P50000811المحتويات P50000810 P50000809 P50000808 P50000807 P50000806

961جم 635 جم 350جم 142جم 74جم 38جم متنوعة تمور 

945جم 606جم 390جم 152جم 70جم 39جم تمور محشّوة متنوعة

1034جم 626جم 260جم 142جم 68جم 36جم بالشوكوالتة تمر وتمر 

748جم 370جم 240جم 102جم 61جم 32جم بالشوكوالتة تمر 

541جم 282جم 185جم 75جم 47جم 26جم أصلية شوكوالتة 

مجموعة نابورا البنية
هدايا راقية ذات تشطيب ورقي محكم مصنوعة من مواد مستدامة



مجموعة كاساندرا
هدايا بتيل المميزة بقاعدة بنية داكنة وغطاء ذهبي فاتح

مستطيل صغير 8 قطع قطعتان
P23625138المحتويات P23625137 P23625142

420جم 132جم 36جم متنوعة تمور 

415جم 130جم 35 جم تمور محشّوة متنوعة

432جم 127جم 32جم بالشوكوالتة تمر وتمر 

466جم 112جم 28جم بالشوكوالتة تمر 

324جم 80جم 24جم أصلية شوكوالتة 

بلوتين، 500 جم بلوتين، 250 جم 4 قطع
P23625141المحتويات P23625140 P23625143

588جم 324جم 66جم متنوعة تمور 

650جم 312جم 65جم تمور محشّوة متنوعة

660جم 264جم 63جم بالشوكوالتة تمر وتمر 

448جم 224جم 59جم بالشوكوالتة تمر 

320جم 160جم 40جم أصلية شوكوالتة 



مجموعة أالسكا
مجموعة كالسيكية خالدة من اللؤلؤ األبيض بلمسة من الذهب

8 قطع 4 قطع قطعتان
P50000010المحتويات P50000009 P50000008

132جم 66جم 36جم متنوعة تمور 

130جم 65جم 35جم تمور محشّوة متنوعة

127جم 63جم 32جم بالشوكوالتة تمر وتمر 

112جم 59جم 28جم بالشوكوالتة تمر 

80جم 40جم 24جم أصلية شوكوالتة 

متوسط، طبقتان متوسط صغير صغير جدا
P50000256المحتويات P50000014 P50000013 P50000012

1204جم 602جم 318جم 132جم متنوعة تمور 

1162جم 574جم 325جم 130جم تمور محشّوة متنوعة

1224جم 628جم 330جم 127جم بالشوكوالتة تمر وتمر 

700جم 350جم 204جم 112جم بالشوكوالتة تمر 

500جم 223جم 160جم 80جم أصلية شوكوالتة 



CONTENTS
4-PIECE 8-PIECE SMALL, RECTANGLE

P23613318 P23613319 P23613320

ASSORTED DATES 66g 132g 420g

ASSORTED FILLED DATES 65g 130g 415g

DATES & DATE CHOCOLATES 63g 127g 432g

DATE CHOCOLATES 59g 112g 465g

ORIGIN CHOCOLATES 40g 80g 311g

CONTENTS
RECTANGLE, LARGE SMALL, OVAL MEDIUM, OVAL

P23613322 P23613323 P23613324

ASSORTED DATES 936g 395g 668g

ASSORTED FILLED DATES 1016g 377g 694g

DATES & DATE CHOCOLATES 988g 376g 779g

DATE CHOCOLATES 871g 411g 745g

ORIGIN CHOCOLATES 730g 338g 677g

مجموعة ميداس
هدايا فاخرة بألوان برونزية معدنية بتشطيب جلدي

مستطيل صغير 8 قطع 4 قطع
P23613320المحتويات P23613319 P23613318

420جم 132جم 66جم متنوعة تمور 

415جم 130جم 65 جم تمور محشّوة متنوعة

432جم 127جم 63جم بالشوكوالتة تمر وتمر 

465جم 112جم 59 جم بالشوكوالتة تمر 

311جم 80جم 40 جم أصلية شوكوالتة 

بيضاوي متوسط بيضاوي صغير مستطيل كبير
P23613324المحتويات P23613323 P23613322

668جم 395جم 936جم متنوعة تمور 

694جم 377جم 1016جم تمور محشّوة متنوعة

779جم 376جم 988جم بالشوكوالتة تمر وتمر 

745جم 411جم 871جم بالشوكوالتة تمر 

677جم 338جم 730جم أصلية شوكوالتة 



مجموعة ميداس المربعة
هدايا أنيقة باللون البرونزي المعدني بلمسة نهائية من الجلد

مجموعة ميداس بنافذة
هدايا بلون برونزي معدني بنافذة أنيقة

نافذة متوسطة نافذة صغيرة المحتويات
P23621282
P23621280

P23621281
P23621279

بداخلها تمر
بداخلها شوكوالتة

602جم 318جم متنوعة تمور 

574جم 325جم تمور محشّوة متنوعة

628جم 330جم بالشوكوالتة تمر وتمر 

350جم 204جم بالشوكوالتة تمر 

223جم 160جم أصلية شوكوالتة 

متوسط صغير صغير جدا
P23613317المحتويات P23613316 P23613315

602جم 318جم 132جم متنوعة تمور 

574جم 325جم 156 جم تمور محشّوة متنوعة

628جم 330جم 147جم بالشوكوالتة تمر وتمر 

350جم 204جم 156 جم بالشوكوالتة تمر 

223جم 160جم 90جم أصلية شوكوالتة 



أدراج ميداس
خزانة ذات أدراج راقية بلمسات نهائية من البرونز والجلد الالمع

كبير متوسط صغير
P50000311المحتويات P50000310 P50000309

1473جم 1230جم 675 جم متنوعة تمور 

1755جم 1200جم 660جم تمور محشّوة متنوعة

كبير متوسط صغير المحتويات
P23625218
P23625209

P23625217
P23625208

P23625216
P23625207

بداخلها تمر
بداخلها شوكوالتة

980جم 738جم 500جم متنوعة تمور 

1197جم 795جم 471جم تمور محشّوة متنوعة

1168جم 817جم 552جم بالشوكوالتة تمر وتمر 

1330جم 868جم 532جم بالشوكوالتة تمر 

920جم 560جم 360جم أصلية شوكوالتة 

مجموعة الذهب الفضي
هدايا بيضاوية مصقولة بنمط فضي حديث



مجموعة جولد وود
مجموعة أنيقة وعصرية من الصناديق الخشبية ذات اللون الذهبي الالمع

مجموعة خريطة الخليج المربعة
مجموعة من الخشب الداكن الفخم تعرض خريطة قديمة لشبه الجزيرة العربية

مربع مستطيل 12 قطعة
P50000499المحتويات P50000498 P50000497

970جم 630جم 234جم متنوعة تمور 

960جم 630جم 228جم تمور محشّوة متنوعة

999جم 632جم 220جم بالشوكوالتة تمر وتمر 

1134جم 560جم 224جم بالشوكوالتة تمر 

810جم 420جم 140جم أصلية شوكوالتة 

كبير متوسط صغير
P50000197المحتويات P50000195 P50000194

1820جم 970جم 462جم متنوعة تمور 

1778جم 960جم 520جم تمور محشّوة متنوعة

1848جم 1000جم 575جم بالشوكوالتة تمر وتمر 

2016جم 1134جم 504جم بالشوكوالتة تمر 

1210جم 810جم 360جم أصلية شوكوالتة 



IVORY COLLECTION
Luxurious wooden gift boxes with a textured ivory finish

CARB ON FIBRE COLLECTION
Sleek and elegant wooden boxes finished exclusively with carbon fibre

مجموعة آيفوري
هدايا خشبية فاخرة بلمسة نهائية عاجية

مجموعة كربون فيبر
صناديق خشبية أنيقة وفاخرة بلمسة نهائية مميزة من ألياف الكربون

كبير متوسط صغير
P50000251المحتويات P50000250 P50000249

1904جم 970جم 455جم متنوعة تمور 

1932جم 960جم 482جم تمور محشّوة متنوعة

1904جم 1000جم 474جم بالشوكوالتة تمر وتمر 

2016جم 1134جم 520جم بالشوكوالتة تمر 

1375جم 810جم 391جم أصلية شوكوالتة 

كبير متوسط صغير
P23613235المحتويات P23613234 P23613233

1820جم 970جم 462جم متنوعة تمور 

1778جم 960جم 520جم تمور محشّوة متنوعة

1848جم 1000جم 575جم بالشوكوالتة تمر وتمر 

2016جم 1134جم 504جم بالشوكوالتة تمر 

1210جم 810جم 360جم أصلية شوكوالتة 



مجموعة جرين وود
هدايا خشبية فاخرة بتشطيب قشرة خضراء غنية

مجموعة خريطة العالم
صناديق ورقية فاخرة مصنوعة يدوًيا تعرض خريطة قديمة للعالم

كبير متوسط صغير
P50000263المحتويات P50000262 P50000261

1904جم 970جم 455جم متنوعة تمور 

1932جم 960جم 482جم تمور محشّوة متنوعة

1904جم 1000جم 474جم بالشوكوالتة تمر وتمر 

2016جم 1134جم 520جم بالشوكوالتة تمر 

1375جم 810جم 391جم أصلية شوكوالتة 

كبير متوسط صغير
P23626246المحتويات P23626245 P23626244

939جم 581جم 342جم متنوعة تمور 

883جم 567 جم 304جم تمور محشّوة متنوعة

894جم 626جم 330جم بالشوكوالتة تمر وتمر 

504جم 350جم 224جم بالشوكوالتة تمر 

360جم 250جم 160جم أصلية شوكوالتة 



MODERN ART COLLECTION
Luxurious glass trays with an intricate pattern

الصـــواني والسالل
مجموعة مودرن آرت
صواني زجاجية فاخرة بنمط معقد

كبير صغير
P25691188المحتويات P25691189

4990جم 1730جم متنوعة تمور 

4850جم 1900جم تمور متنوعة وشوكوالتة تمر وبسكويت

2105جم 1185جم متنوعة ملفوفة  شوكوالتة 



ABSTRACT ROUND COLLECTION
Handmade textured trays finished with rich gold accents

AVA GOLD COLLECTION
Leaf-shaped glass trays with a textured gold finish

مجموعة افا الذهبية
صواني زجاجية على شكل أوراق شجر بلمسة نهائية ذهبية

مجموعة أبستراكت راوند
صواني مزخرفة يدوًيا بلمسات ذهبية غنية

كبير صغير
P25691142المحتويات P25691143

1970جم 1350جم متنوعة تمور 

1880جم 1231جم تمور متنوعة وشوكوالتة تمر وبسكويت

1080جم 840جم متنوعة ملفوفة  شوكوالتة 

كبير صغير
P25691197المحتويات P25691196

6521جم 4367جم متنوعة تمور 

6121جم 4218جم تمور متنوعة وشوكوالتة تمر وبسكويت

2142جم 1845جم متنوعة ملفوفة  شوكوالتة 



VICTORIA SILVER COLLECTION
Stylish round silver trays

VINTAGE SILVER
Elegant extra large silver tray

فينتيج الفضية
صينية فضية كبيرة جًد

مجموعة فيكتوريا الفضية
صواني فضية مستديرة أنيقة

حجم واحد
P25691174المحتويات

18490جم متنوعة تمور 

17794جم تمور متنوعة وشوكوالتة تمر وبسكويت

5270جم متنوعة ملفوفة  شوكوالتة 

كبير صغير
P25691173المحتويات P25691172

8150جم 5162جم متنوعة تمور 

7917جم 5281جم تمور متنوعة وشوكوالتة تمر وبسكويت

4000جم 2185جم متنوعة ملفوفة  شوكوالتة 



مجموعة صوفيا  الفضية
صواني فضية مستطيلة معاصرة

مجموعة الفضية البيضاوية
صواني فضية جميلة بتصميم محكم

كبير صغير
P25691176المحتويات P25691175

2200جم 1195جم متنوعة تمور 

2040جم 1085جم تمور متنوعة وشوكوالتة تمر وبسكويت

1170جم 715جم متنوعة ملفوفة  شوكوالتة 

متوسط صغير
P25691169المحتويات P25691168

1965جم 1590جم متنوعة تمور 

1754جم 1564جم تمور متنوعة وشوكوالتة تمر وبسكويت

1560جم 1320جم متنوعة ملفوفة  شوكوالتة 



SILVER GLASS COLLECTION
Hand-blown luxury glass jars and tray with real silver application

مجموعة بامبو  البيضاوية
صواني فضية أنيقة بتصميم مستوحى من الخيزران

مجموعة زجاجية  فضية
برطمانات وصينية زجاجية فاخرة مشّكلة بالنفخ اليدوي مع لمسات فضية حقيقية

كبير متوسط صغير
P25691164المحتويات P25691165 P25691166

6207جم 4194جم 3089جم متنوعة تمور 

6030جم 3969جم 3113جم تمور متنوعة وشوكوالتة تمر وبسكويت

2625جم 2044جم 1520جم متنوعة ملفوفة  شوكوالتة 

صينية كبير صغير
P23613306المحتويات P23613308 P23613307

2410جم - - تمور متنوعة وشوكوالتة تمر وبسكويت

1405جم 600جم 300جم متنوعة ملفوفة  شوكوالتة 



CHANTEL HAMPERS
A stylish hamper in champagne tones featuring an elegant handle

الطبقات الفضية
صينية متطورة من ثالث طبقات باللون الفضي

سالل شانتل
سلة أنيقة بألوان الشمبانيا تتميز بمقبض أنيق

حجم واحد
P25691185المحتويات

4500جم متنوعة تمور 

4262جم تمور متنوعة وشوكوالتة تمر وبسكويت

2170جم متنوعة ملفوفة  شوكوالتة 

متوسط صغير
P50000487المحتويات P50000486

حسب الطلب وعند الطلب المذاق منتجات متنوعة لذيذة 



MIRA HAMPERS
Beautiful leather hampers in champagne tones, perfect for a selection of gourmet Bateel products

سالل روبي الحمراء
سلة هدية مفعمة بالذوق العاطفي باللون األحمر الياقوتي

سالل ميرا
سالل جلدية جميلة بألوان الشمبانيا، مثالية لمجموعة مختارة من منتجات بتيل اللذيذة

متوسط صغير
P50000317المحتويات P50000316

حسب الطلب وعند الطلب المذاق منتجات متنوعة لذيذة 

متوسط صغير
P50000330المحتويات P50000329

حسب الطلب وعند الطلب المذاق منتجات متنوعة لذيذة 



متاجر بتيل في جميع أنحاء العالم

أفريقيا

المغرب
 الدار البيضاء، أنجل روس، باب اإلفران وباب المندب 

هاتف:  119 746 660 212+ 

آسيا

الهند
 مومباي، باالديوم هاي ستريت فينيكس، هاتف:  6364 4970 22 91+  

نيودلهي، سيليكت سيتي ووك، ساكيت، هاتف:  41321444 11 91+ 

أوروبا

أذربيجان
باكو، 38 شارع إنشاتشيالر، هاتف:  34 69 511 12 994+  

الشرق األوسط

البحرين
 المنامة، مجمع العالي للتسوق، سوق الطواويش،

 هاتف:  0845 1758 973+ 
المنامة، سيتي سنتر البحرين، هاتف:  9181 1717 973+ 

األردن
 َعمان، مركز أومات، شارع الملك فيصل بن عبد العزيز،

 هاتف:  5510564 6 962+ 
َعمان، مركز القدري، شارع فوزي المغربي، هاتف:  5934431 6 962+ 

المملكة العربية السعودية
 الُخَبر، شارع الشيخ، هاتف:  1626 802 13 966+  

 جدة، لو بريستيج، هاتف:  0411 290 12 966+  
 الرياض، مركز المملكة، هاتف: 2042 211 11 966+   

 الرياض شارع التحلية هاتف:  6240 293 11 966+ 
الرياض العليا هاتف:  7090 810 11 966+ 

الكويت
الكويت، مركز الحمراء الفاخر، هاتف: 0205 2227 965+  

سلطنة عمان
 مسقط، شاطئ القرم، مبنى واحة الشاطئ، هاتف: 1572 2460 968+   

مسقط، مسقط سيتي سنتر، هاتف:  8717 2455 968+ 

اإلمارات العربية المتحدة

 أبو ظبي، أبو ظبي مول، هاتف: 2121 645 2 971+  
 أبو ظبي، الخالدية مول، هاتف:  4977 635 2 971+  

 دبي، المرابع العربية 2، هاتف:  6994 452 4 971+ 
 دبي، برجمان مول، هاتف:  2853 355 4 971+ 

 دبي، سيتي سنتر ديرة، هاتف:  7536 295 4 971+  
 دبي، سيتي سنتر مردف، هاتف:  5938 236 4 971+ 

 دبي، دبي مارينا مول، هاتف:  2536 434 4 971+ 
 دبي، دبي فستيفال سيتي، هاتف:  8876 232 4 971+ 

 دبي، مول اإلمارات، هاتف:  1536 393 4 971+ 
 دبي، نخيل مول، هاتف:  5727 570 4 971+ 

 دبي، مساكن شاطئ جميرا، الممشى، هاتف: 6931 456 4 971+  
 دبي، دبي مول، هاتف:  9819 339 4 971+  
 دبي، سوق البحر، هاتف:  0321 420 4 971+ 

دبي، تاون سنتر جميرا، هاتف:  2345 342 4 971+ 

أمريكا الجنوبية، الواليات المتحدة األمريكية
 215 إن. أولد ووردوارد، برمنغهام، إم آي 48009، هاتف:  8006 885 248 1+  

 هيوستن، تكساس سيتي سنتر، تكساس 77024، 
هاتف: 2737 832767 1+

مكاتب بتيل

 أبراج األعمال المركزية، برج ب، مكتب 3302 مدينة اإلعالم، دبي
 ص.ب. 7634، دبي، اإلمارات العربية المتحدة 

هاتف:  7539 430 4 971+  فاكس:  7529 430 971+

 ص.ب. بريد 197، الرياض 11383، المملكة العربية السعودية 
هاتف: 6019 462 11 966+  فاكس: 3416 217 11 966+

info@bateel.com

سالل ميرا
سالل جلدية جميلة بألوان الشمبانيا، مثالية لمجموعة مختارة من منتجات بتيل اللذيذة



bateel.com


