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Nirvana Bahçelievler Kentsel Dönüşüm Projesi

Nirvana Bahçelievler Kentsel Dönüşüm Projesi Antalya’nın en gözde semtlerinden biri olan

Bahçelievler mahallesinde, harika bir konumda yer almaktadır. Şehir merkezinde olmasına rağmen

oldukça sakin bir mevkide ve denize yürüyüş mesafesindedir.

Nirvana Bahçelievler Konutları, Barbaros İlköğretim okulunun hemen arkasındaki 140. Sokakta yer

almaktadır. Atatürk Parkı ve Konyaaltı Plajlarında hizmet veren sayısız restoran ve kafelere, araştırma

hastanesine, pazara, eczanelere, süper marketlere, alışveriş merkezlerine ve müzeye çok yakındır.

Antalya şehir merkezinde bulunan kapalı otoparklı, konforlu, lüks bir binada ve denize sadece 800 m.

uzaklıkta bir konut edinmeye ne dersiniz?

Kentsel Dönüşüm Projesi olarak hayata geçirilen Nirvana Bahçelievler Konutları Projesi Aralık 2019

tarihinde teslim edilecektir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kentsel dönüşüm kriterleri yerine

getirilerek yapılan binamız, en modern yapı teknikleri ile inşa edilmektedir.

Nirvana Bahçelievler Konutlarının Genel Özelikleri

• Giriş üzeri 4 katlı binadan oluşan 21 adet bağımsız bölüm.
 • 3 Farklı planlı 2+1 ve 4+1 şeklinde tasarlanmış daireler.

 • Her katta 4 adet daire, asansör ve mermer merdiven çıkışları. 
 • Her Dairede Sur marka çelik kapı.

 • Kapalı otopark ve otoparktan katlara çıkan asansör. 
 • Doğalgaz bina bağlantısı ve bina kolon hattı. 

 • Arka bahçede açık otopark, peyzaj ve ağaçlandırma yeri.
 • Çatıda su ve ısı yalıtımı, merkezi uydu anten ve havalandırma sistemileri.

 • Bina giriş kapısında görüntülü diafon, posta kutuları ve engelli rampası. 
 • Bodrumda sığınak, su deposu, hidrofor, su sayaçları odası ve kapalı garaj.

DAİRELERİN ÖZELLİKLERİ

Salon ve Yatak Odaları’nın taban döşemelerinde parke, koridorlarda ise porselen seramik uygulaması

yapılacaktır. Tavanlarda ise odalara göre değişken olmak üzere dekoratif ve düz spot aydınlatmalı asma

tavan uygulamaları yapılacaktır. Oda kapıları lake boyalı ahşap malzemeden imal edilecektir. Duvarlar
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TEMEL ÖZELLİKLER

Konum Antalya, Muratpaşa

Durumu İnşaat Aşamasında

Tipi Apartman Dairesi

Oda Sayısı 2+1 / 4+1 Dubleks

Ünite m2 110 m2 / 190 m2

Ünite Adedi 21

Toplam Arsa 877 m2

Plaja Uzaklık 800 m

Havalimanına 15 km

Şehir Merkezine 0

KONUM

BİZE ULAŞIN

Adınız Soyadınız

Telefonunuz

E-Posta Adresiniz

Güvenlik Sorusu (1+4=?)

GÖNDER
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saten alçı üzerine plastik boya ile boyanacaktır. Tüm pencereler ısı camlı PVC doğramalı ve elektrikli

monoblok panjurlu olup, altlarında doğal mermerden denizlik kullanılacaktır. Her odaya klima iç

tesisatları çekilip hazır edilecektir.

Banyolarda özel tasarlanmış temper camlı duş kabinler, asma klozet ve gizli rezervuar, alt dolaplı

lavabo üniteleri, banyo seramikleri ve spot aydınlatmalı metal asma tavanlar kullanılacaktır.

Mutfaklar da lake boyalı MDF malzemeden mamül mutfak dolapları, corian ve doğal granit mutfak

tezgahları, çelik mutfak evyeleri ve 3’lü ankastre fırın-ocak-davlumbaz setleri takılacaktır. Tabanlarda

ise koridor ile aynı malzemeden porselen seramik uygulaması yapılacaktır.

Balkonlarda kaymaz seramik yer döşemeleri, alüminyum ve cam balkon korkulukları ve su bataryası

bulunacaktır.

Giriş Kat Daireler 2+1 – 130 m2

Giriş kattaki dairemiz 2 katlı ters dubleks şeklinde tasarlanmış olup, 130 m2 büyüklüğündedir. Hem

konut hem de ticari kullanım için idealdir. Daire girişinde ayrı mutfak, salon ve yatak odasının

bulunduğu bölüm, merdivenden alt kata inildiğinde ise çok geniş bir yatak odası yada çalışma odası

olarak kullanılabilecek bir oda yer almaktadır.

Standart Daireler (1nci, 2nci ve 3ncü Katlarda) 2+1 – 110 m2

Standart daireler üst katlarda yer almakla birlikte her bir dairede; 2 adet yatak odası, salon ve yemek

odası, ayrı mutfak, giriş holü ve vestiyeri, 1 ebeveyn ve 1 ortak olmak üzere 2 adet banyo ve 1 adet

balkondan oluşmaktadır.

Dubleks Daireler (Çatı Katı) 4+1 – 190 m2

Dubleks daireler 4. kat ve çatı katta yer almaktadır. Alt katında antre ve vestiyer bölümü , büyük bir

salon ve yemek odası, ayrı mutfak, ortak banyo, çok amaçlı kullanılabilecek bir oda ve oldukça büyük bir

balkon bulunmaktadır. İçten bir merdiven ile üst kata çıkıldığında ise; antre, 2 adet çocuk ve genç yatak

odası, 1 adet ebeveyn yatak odası, 1 tane ortak, 1 tane ebeveyn olmak üzere 2 adet banyo, 1 adet

çamaşır ve ütü odası ve çok kullanışlı büyük bir teras bulunmaktadır.

Proje lansman fiyatları ile satışa sunulan bu seçkin konutlar için bizimle irtibat kurunuz.


