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Introduction

Welcome to Lebanon’s ultimate home improvement 
destination!

Conveniently located in Lebanon’s Bekaa valley, Homescape 
is a hardware and building materials depot and showroom 
providing total solutions for all building projects. 

Stocking only the best and latest materials and wares from 
recognized manufacturers and brands, Homescape operates 
with stringent standards of quality control, efficiency and 

أهالً بكم إىل الوجهة األساسية لتحسني املنازل يف لبنان!

يتمتّع هومسكيب مبوقع مالئم يف سهل البقاع اللبناين، وهو عبارة 

عن مخزن وصالة عرض ملعّدات ومواد البناء يوفّر حلوالً متكاملة ملختلف 

مشاريع البناء.

ال يخزّن هومســكيب إال أفضل املواد والســلع وأحدثها من العالمات 

التجاريــة والصانعني املعروفني، وهــو يعمل وفق معايري صارمة ملراقبة 

الجــودة والكفاءة وخدمة العمالء من أجل تعزيز االســتمرارية والتزامه 

منطقته. بتطوير 

املقّدمة



At Homescape we know time and knowledge are increasingly 
sparse commodities in contemporary living. We’re here to Help! 

From concept to completion and after sales services, 
Homescape provides professional, efficient and affordable 
solutions to all projects, no matter how big or small. 

Homescape’s professional sales staff are trained to accompany 
every customer’s requirements throughout the whole process, 
from initial idea or design to production and installation.

Introduction

يف هومسكيب ندرك أن الوقت واملعرفة سلعتان نادرتان يف حياتنا 

املعارصة؛ لذا نحن جاهزون للمساعدة!

من الفكرة إىل التنفيذ فخدمات ما بعد البيع، يؤّمن هومسكيب حلوالً 

مهنية وفاعلة وميرّسة لجميع املشاريع مهام كان حجمها.

ويتّم تدريب فريق املبيعات املحرتف يف هومسكيب ملواكبة متطلّبات 

الزبائن كافّة يف مختلف املراحل، بدًءا من الفكرة أو التصميم األّويل 

وصوالً إىل التصنيع والرتكيب.

املقّدمة



At Homescape possibilities and opportunities are endless! You 
and your home, work and public environment are important to 
Homescape. That’s why we’ve created an ‘everything-under-
one-roof’ centre. 

Individual integrity and customer satisfaction are equally 
important. Homescape operates on the concept of 
sustainability to partner our community by forging strong 
relationship and stocking quality products at the right value.

يف هوم سكيب ال حدود لإلمكانات والفرص! فنحن نويل األهّمية لك 

وملنزلك وعملك وبيئتك بشكل عام؛ ولهذا أنشأنا مركزًا يصّح فيه القول: 

»كل يشء تحت سقف واحد«.

هنا تُعترب النزاهة الفردية ورضا الزبائن متساويني يف األهّمية. ويعمل 

هومسكيب عىل مفهوم االستدامة لنكون رشكاء مع مجتمعنا من خالل 

صياغة عالقة قوية وتخزين منتجات ذات جودة عالية بقيمة مدروسة.

املقّدمة

Introduction



Store  Departments
Our range of home improvement supplies includes all the tools essential 
for design, repair and refurbishment to valuable customer services ensuring 
convenience and easy access - one trip is all it takes! 

أقسام املتجر

تتضّمن تشكيلتنا من لوازم تحسني املنازل جميع األدوات األساسية الخاصة بالتصميم 

والتصليح والرتميم والتجديد املوضوعة بترصّف الزبائن الكرام مبا يضمن لهم الراحة 

وسهولة الوصول، يك ال يستلزم األمر أكرث من مجرّد رحلة واحدة!



Paints
الدهانات



Paints/ Finishings & Fittings
Homescape embraces changing trends and constantly explore 
new emerging materials by representing leading manufacturers 
in product categories that exquisitely add the finishing touches 
to projects whilst ensuring quality, practicality and durability 
along with safeguarding the environment.

Decorative Paints

Industrial Paints

Marine Paints

Timber Paints (wood)

All Accessories

Paints

الدهانات/ التشطيبات والتجهيزات

يحتضن هومسكيب االتجاهات املتغرّية ويستكشف باستمرار املواد 

الجديدة التي يتم إطالقها وذلك من خالل متثيل الرشكات الرائدة يف 

فئات املنتجات التي تضفي روعة اللمسات األخرية عىل املشاريع، مقرتنة 

بضامن الجودة والتطبيق العميل واملتانة، إىل جانب حامية البيئة.

دهانات الديكور

الدهانات الصناعية

الدهانات البحرية

دهانات الخشب

مختلف اللوازم واألكسسوارات

الدهانات

Brands ماركات

















Electrical
الكهرباء



Electrical

Power Distribution & Control

Electrical Switches & Sockets

Cables & Wires

Plugs & Connectors

Breakers

Extension Cords

Wall Switch Plates

Electrical Tools

Electric Wires & Cable

Covers

Transformers

توزيع الطاقة والتحّكم بها

مفاتيح وأباريز كهربائية

كابالت وأسالك

مقابس وموصالت

قواطع وصالت

لوحات مفاتيح جدارية

أدوات كهربائية

أسالك كهربائية وأغطية كابالت

محّوالت

الكهرباء

Bulk wire & Fasteners
Industrial environments, homes, business, and a multitude of 
projects require wires and fasteners to provide effectiveness. 
Ask a Homescape professional to find the most 
efficient solution!

األسالك واألربطة

تتطلّب البيئات الصناعية واملنازل واألعامل التجارية والعديد من املشاريع 

أسالكًا وأربطة لتوفري الفاعلية. استرش أحد الفّنيني املحرتفني يف 

هومسكيب إليجاد الحل األكرث كفاءة!

Brands ماركات









Lighting
اإلضاءة



Lighting
اإلضاءة

Ligthing
Proper lighting – indoor & outdoor - to achieve a practical and 
aesthetic effects can enhance task performance and improve 
space appearances.  Finding the right lighting, whether artifi-
cial light sources such as lamps and light fixtures or making use 
of natural illumination by windows, skylights, or light shelves 
can be daunting. Homescape professionals can help and ad-
vice the best aesthetic and energy saving solutions.

اإلضاءة

اإلضاءة السليمة - داخليًا وخارجيًا - إلحداث تأثريات عملية وجاملية ميكن 

أن تعّزز أداء املهاّم وتحّسن أشكال األمكنة. وقد تكون مهّمة شاقّة إيجاد 

اإلضاءة املناسبة، سواء أكانت من مصادر أضواء اصطناعية مثل اللمبات 

واملصابيح أو باالستفادة من اإلضاءة الطبيعية عرب النوافذ واملناور 

وشفرات اإلضاءة. ميكن للفّنيني املحرتفني يف هومسكيب أن يقّدموا 

املساعدة والنصح حول أفضل الحلول الجاملية املوفّرة للطاقة.

Table Lamps

Wall Lamps

Floor Lamps

LED

Solar Lamps

Lighting & Ceiling Fans

مصابيح طاولة

مصابيح حائط

مصابيح أرضية

LED أضواء

مصابيح شمسية

أضواء ومراوح سقف

Brands ماركات











Mechanical & HVAC
امليكانييك



Plumbing / Bathrooms / Pipes
Whether you are remodeling a kitchen or multiple bathrooms, or just 
replacing a faucet or toilet, come in and let our knowledgeable team 
answer all of your questions and provide their professional exper-
tise, to help you achieve your dream at the best value. Homeowners, 
contractors, plumbers and designers will find us to be the best source 
for supplies for all types of bath and kitchen projects. Visit our show-
room to see and learn about the latest styles and technologies in: 

Mechanical & HVAC

Pipes

Bathroom Utilities

Plumbing

P.V.C Fittings & Pipes

Mixers

Bath Furniture

Sanitary Fitting

Bathroom Sets

Flappers

Supply Lines

Kitchen Faucets

Aerators

Valves

Chemicals / Solvents

امليكانييك

السمكرية/ الحاّممات/ األنابيب

سواء كنت تريد إعادة تصميم مطبخ أو حاممات متعددة، أو مجرد استبدال 

صنبور أو مرحاض، قم بزيارة املعرض ونحن مستعدين إلجابة جميع أسئلتك 

ومساعدتك عىل تحقيق طلبك بأفضل قيمة. فكل من أصحاب املنازل 

واملقاولني والسباكني واملصممني يجدوا أنهومسكيب أفضل مصدر لجميع 

أنواع مشاريع الحامم واملطبخ. قم بزيارة معرضنا لتتعرف عىل أحدث األساليب 

والتقنيات يف:

أنابيب

لوازم مراحيض

سمكرية

تجهيزات ومواسري خالطات 

P.V.C

أثاث حاّممات

تجهيزات أدوات صّحية

أطقم مراحيض 

فّواشات

فلكسيبالت

حنفيّات/ صنابري

أجهزة تهوئة )شّفاطات( 

سكور

مواد كيميائية/ مذيبات

Brands ماركات



.

TECHNICAL DETAILS 

 Single lever brass mixer with ceramic cartridge with 
 elementary grease, Cartridge endurance of 0.5Million
 left and right cycles

 Nickel plating of minimum thickness 8/10 micron and
 Chrome 0.25 - 0.30 micron. Hold water pressure up to
 5Bar with tap hole 40mm dia. Temperature limit for
 use 80* C. Mixer aerator  is made of brass or ABS for
smooth or soft flow of water and prevent splashing

 Pop up waste: Pop up waste made of chrome - plated
 brass in order to resist the limestone’s attacks, apart
 from the horizontal rod, pop up waste is made of steel
AISI 304, in order to withstand resistant to any
movement 

Flexible hose: Brass parts are made of chrome - plat-
 ed brass, as chrome - plating is more resistant to the
 limestone attacks. The inner hose of EPDM material







































HVAC
The technology of indoor and vehicular environmental comfort is a 
constant concern. With a goal to provide thermal comfort and ac-
ceptable indoor air quality whilst maintaining a sustainable environ-
ment, Homescape provides quality HVAC solutions and designs to 
personal, commercial and industrial spaces.

Apparel / Shoes
Browse Homescape’s collections of quality performance work 
clothes, safety shoes and apparel to combine with functional 
tool bags, belts and storage solutions. 

Mechanical & HVAC
امليكانييك

تدفئة وتهوئة وتربيد

تكنولوجيا الراحة البيئية يف األماكن املغلقة واملركبات هي مصدر 

اهتامم دائم. وبهدف توفري الراحة الحرارية وجودة هواء داخيل مقبولة مع 

الحفاظ عىل بيئة مستدامة، يقّدم هومسكيب حلوالً وتصاميم للتدفئة 

والتهوئة والتربيد عالية الجودة يف األماكن الخاصة والتجارية والصناعية.

مالبس/ أحذية

تصّفح تشكيالت هومسكيب من مالبس العمل وأحذية السالمة 

واملالبس ذات األداء النوعي، باإلضافة إىل شنط وأحزمة العّدة وحلول 

التخزين العملية.

Brands ماركات





Kitchens & Doors
املطابخ و األبواب



KITCHEN / DOORS
Homescape features a wide array of high-quality wooden 
fittings for kitchens, counters and cabinets as well as a great 
variety of doors and door handles. 

Kitchens

Door Handle

Doors

Windows

Wood Fencing

Accessories

Kitchen & Doors
املطابخ و األبواب

املطابخ/ األبواب

يعرض هومسكيب مجموعة واسعة من التجهيزات الخشبية عالية 

الجودة للمطابخ والكونتوارات والخزائن، فضالً عن مجموعة كبرية 

ومتنّوعة من األبواب ومقابض األبواب.

مطابخ

مقابض )مسكات( أبواب

أبواب

شبابيك

سياج خشبي

لوازم وأكسسوارات















Flooring
األرضيات



Flooring / Tiles
From interior floors and walls to exterior living spaces and 
architectural accents, explore a wide selection of colours, 
textures, and sizes in rustic, refined, and casual styles. Ho-
mescape’s products have unlimited applications as flooring, 
backsplashes, countertops, mosaics, and wall tiles with added 
benefits of exquisite sophistication, durability, great versatility, 
easy maintenance, and safety.

Wall Ceramic, Kitchens  & Bathroom

Floor Porcelain

Granite “Natural / Industrial”

Red Bricks “Hot and/or Cold”

Flooring
األرضيات

األرضيات/ البالط

من األرضيات والجدران الداخلية إىل مســاحات املعيشــة الخارجية والزخارف 

املعامرية، استكشــف مجموعة واســعة من األلوان والرتاكيب واألحجام 

ضمــن أمناط ريفية ومصقولة وعملية. توفّر منتجات هومســكيب 

تطبيقــات غري محــدودة مثل بالط األرضيات واملجايل واملوزاييك 

والجــدران، مع فوائد إضافية من التطــّور الرائع واملتانة وبراعة الصنعة 

وسهولة الصيانة والسالمة.

سرياميك للجدران واملطابخ والحاممات

بورسلني لألرضيات

جرانيت )طبيعي/ اصطناعي(

قرميد أحمر )ساخن و/ أو بارد(

















ALSACIA



CARPET



IMPULSE



 IMPERIAL



حجر

Stones



Romatic Pink

 Absolute Black

 Steel Grey Romatic Pink Hmalaya

 
Gondola Strawberry Pink



Jubrano Tan Brown  Galaxy

Jack Black Absolute Rose Nasr  Halayeb



Pure Beige



Crema Marfil



 Emperador



  Silvia



  Sunny



مفروشات

FURNITURE





















Tools & Hardware
أدوات وأجهزة



Tools & Hardware

Tools, Hardware & Power Tools
Homescape takes pride in knowing products offered conform 
to stringent international standards of safety and quality.

Tool Case

Winches

Electric Drill

Hammers

Pumps

Wheelbarrows 

Window Lock

Air Compressor 

Screw 

Electrical Saw

Ladders 

Tape Measure

Transformers 

Rotary Tools 

Generators

Welding & Soldering

Tool Storage 

Screw Driver

أدوات وأجهزة

أدوات وأجهزة توليد الطاقة

من دواعي فخر هومسكيب أن املنتجات املتوفّرة تتطابق مع املعايري 

الدولية الصارمة للسالمة والجودة..

شنط عّدة

روافع )ونوش(

مثقاب كهربايئ )مقدح(

مطارق

مضّخات )طرمبات(

عجالت

قفل نافذة

كومربسور

براغي

منشار كهربايئ

سالمل

مرت قياس

محّوالت

عّدة روتاري

مولّدات كهربائية

كاوي وماكينة تلحيم

تخزين عّدة

مفّك براغي

Brands ماركات







Building Materials
مواد البناء



Lumber / Building materials
Homescape takes the hassle out of finding quality materials for 
all home or commercial construction projects with high quality 
lumber and the most advanced building materials. 

Wood Fencing

Lumber 

Plywood

Building Materials
مواد البناء

الخشب/ مواد البناء

يريحكم هومسكيب من مشّقة البحث عن مواد نوعية لجميع مشاريع 

البناء املنزلية أو التجارية مع الخشب عايل الجودة ومواد البناء األكرث تقّدًما.

سياج خشبي

خشب

خشب رقائقي )بالي وود(





Construction / Construction supplies
With a reputation for providing first class service, Homescape 
has the experience and depth of knowledge to offer suitable, 
fit for purpose ironmongery, hardware and DIY supplies prod-
ucts suitable for the domestic, industrial, commercial and lei-
sure sectors.

Gypsum Boards

Roof Shingles

Cement

Sand 

Vinyl

Nails

Gravels

Crushed Stone

Steel

Tie Thread

Waist Bucket

Block

Horde

Building Materials
مواد البناء

البناء/ لوازم البناء

إىل جانــب صيتــه يف تقديــم خدمة من الدرجة األوىل، يتمتّع هومســكيب 

بالخــربة واملعرفــة العميقة يف تقديــم منتجات الحدادة واملعّدات 

ولوازم »افعلها بنفســك« املالمئــة للقطاعات الســكنية والصناعية 

والتجاريــة والرتفيهية.

ألواح جفصني

مختلف أنواع قرميد 

السقوف

ترابة

رمل

فينيل

مسامري

بحص

كرس حجر

حديد

رشيط تربيط

شنطة خرص

أحجار باطون

أحجار هوردي





Garden & Outdoor
لوازم الحدائق



Garden / Nursery / Farming Supplies
From public area landscaping to balcony flowerboxes, Ho-
mescape has a comprehensive inventory of design, machinery, 
seeds & plants along with furnishings for the outdoors, includ-
ing irrigation systems, water features and fountains to cater to 
the aesthetic senses.

Garden & Outdoor
لوازم الحدائق

Furniture

Sprinklers

Pressure Washers

Outdoor Seating Sets

Pruning

Rake

Lawn Mowers

Gardening Gloves

Poe

Fork

Bowl

Grills

Trowel

Accessories

لوازم الحدائق/ الحضانات/ املزارع

من املساحات الخرضاء العاّمة إىل أوعية الزهور للرشفات، فإن لدى 

هومسكيب مخزون شامل من التصاميم واآلالت والبذور والنباتات إىل 

جانب املفروشات للمساحات الخارجية، مبا يف ذلك أنظمة الري وتجهيزات 

املياه والنوافري لتلبية النواحي الجاملية.

أثاث املنزل

مرّشات

ماكينة غسيل بالضغط

طقم مقاعد خارجية

عّدة تقليم وتشحيل

جالول

جزّازات عشب

قّفازات بستنة

وعاء ودلو

شوكة

مزهرية

شّوايات

مجرفة

لوازم وأكسسوارات

Brands









Services
الخدمات



Design Center
Ideas are Homescape’s forte! Professionals are here to provide ideas, 
designs and solutions to projects and concepts. 

-Interior design    
-Interior decor
-Architect engineer
-Civil engineer
-Electrical engineer
-Mechanical engineering

Services
الخدمات

مركز التصميم

األفكار هي نقطة قّوة هومسكيب! الفّنيون املحرتفون هنا جاهزون 

لتقديم األفكار والتصاميم والحلول للمشاريع واملفاهيم.



How-to Clinics
Homescape’s How-To Clinics are designed to guide clients 
throughout the process of realising their ideas professionally 
and efficiently – and enjoying the process!

Services
الخدمات

عيادات “كيف نفعل”

ُصّممت عيادات »كيف نفعل« يف هومسكيب لتوجيه العمالء يف مختلف 

مراحل العمل عىل تنفيذ أفكارهم مبهنية وكفاءة، بينام يستمتعون 

بهذه العملية.



Customer Service & Call Centre
With a dedicated team, quality assurance, quality control and 
after-sales service, Homescape is here to get projects realised 
to perfection.

Check-out counter
With comprehensive warehouse management systems applied 
to Homescape’s additional 6000 sq m storage area, effective 
and timely delivery of products is guaranteed.

Services
الخدمات

خدمة العمالء ومركز االتصال

مع فريق متخّصص وضامن الجودة ومراقبة الجودة وخدمة ما بعد البيع، 

فإن هومسكيب جاهز الستكامل املشاريع وإنجازها كام يجب.

كونتوار املحاسبة

بوجود األنظمة الشاملة إلدارة املستودعات التي تُطبّق عىل منطقة 

تخزين إضافية تبلغ مساحتها 6000 مرت مربع يف هومسكيب، فإن تسليم 

املنتجات بفاعلية ويف الوقت املناسب مضمون بشكل عام.



About Us
A visionary concept created by five ambitious brothers with decades of 
international experience who got together to build a much-needed home 
improvement conecpt in their home country of Lebanon.

من نحن

مفهوم رؤيوي أطلقه خمسة إخوة طموحون يتمتّعون بعقود طويلة من الخربة الدولية، وقد 

اجتمعوا مًعا لبناء مفهوم تحسني املنازل املطلوب بقّوة يف وطنهم لبنان.



The five Yassine brothers
Mohammed, Khaled, Ghazi, Abdul and Yassine, have combined integrity 
and energy with experience and expertise to fill the gap in a rapidly 
evolving world where there is a growing emphasis on a safe, clean, 
healthy environment that contribute to the wellbeing and efficiency of the 
individual and the community by creating Homescape.

In doing so, they are setting the benchmark – in terms of quality, time, 
cost, industry bests, and best practices – for total construction, home-
improvement and DIY solutions with solid and structured commitment to 
excellence.

About Us

اإلخوة الخمسة ياسني

محمد وخالد وغازي وعبد وياسني جمعوا النزاهة والطاقة مع التجربة والخربة والتمرّس 

لردم الهّوة يف عامل رسيع التطّور حيث نرى تركيزًا متزايًدا عىل بيئة آمنة ونظيفة 

وصّحية تساهم يف رفاهية الفرد واملجتمع وكفاءتهام من خالل خلق هومسكيب. 

وبذلك، فإنهم يرسون املعايري من حيث الجودة والوقت والكلفة وأفضل ما يف هذا 

القطاع معطوفًا عىل أفضل املامرسات، من أجل تقديم حلول لبناء املنازل بالكامل 

وتحسينها ومفهوم »افعلها بنفسك«، مقرتنة بااللتزام القوي واملنظّم بالتميّز.

من نحن



About Us

Contact Us

Bekaa, Taanayel Damascus-Beirut Main Road, Lebanon

T- 00961 8 51 43 36/7

F- 00961 8 51 43 36

info@thehomescape.com

من نحن



Thank You!

www.thehomescape.com

ً شكرا


