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Borabey Mim. Müh. İnş. Ltd. Şti.’nin 87 konutluk projesi olan Beyazgül Evleri ; 7180 m2 (metrekarelik) alan üzerine 

inşaat edilmektedir.  30.000 metre karelik kentsel parkı görebilen cephesi ve alışveriş merkezine yakınlığı ile sosyal 

bir alana sahiptir. A ve B blok konutları 3+1 seklinde tek tip konut olarak nezih ve huzurlu bir yaşam alanı oluşturularak 

projelendirilmiştir. 3.000 metrekare yeşil alana sahip olan Beyazgül evleri, Siz ve sevdiklerinizin en gözde yaşam alanı olacaktır. 
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Aileniz ve sevdiklerinizle oluşturduğunuz huzurlu ve mutlu 

ortamları düşünerek , Dış ve iç mekanlar en ayrıntılı 

şekilde tasarladık. Radye temel üzerine kurulan yapımız bina 

güvenliğini maksimum boyuta ulaşmasına neden olmaktadır.



BİNA ÖZELLİKLERİ
• Bina zeminleri radye temel üzerine kurulu
• Isı yalıtım için dış cephe mantolama eps yalıtım malzemesi ile kaplı.
• Çift asansör ve çift merdiven
• Geniş açık otopark imkanı
• Basketbol oyun sahası
• Çocuk oyun parkı
• Bahçede oturum sahaları
• Özenle yapılmış çevre düzeni
• Aydınlatmalı çevre duvarı
• Özel Otopark kartlı giriş ve çıkış sistemleri
• Kameralı güvenlik sistemleri
• Yeşil alanlarla içiçe
• Alışveriş merkezine yakın
• Çevre yolu bağlantılı ulaşım

DAİRE ÖZELLİKLERİ
• Daire girişlerinde su ve doğalgaz sayaçları
• Renkli görüntülü diyafon sistemi
• Modern ve şık tasarım ile ankastreye uygun mutfak dolabı
• Kapalı devre uydu sistemleri
• Isı yalıtımlı PVC pencere sistemi
• Banyo ve WC’de ışığa bağlı otomatik fanlar.
• Güvenli ve kaliteli çelik kapılar
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   Kalite ve konforun bir arada sunulduğu yaşam alanı
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Hayatı özgürce yaşamak için yapılan geniş yeşil 
alana, huzurlu bir mekan için oturum alanları ve 

güven içinde çocuklarımızın oynayacakları basketbol 
sahası ve park alanları oluşturduk.



Standartların üstünde yapı güvenliği 
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Sizin güvenliğiniz ve konforunuz için çift giriş kapılı, renkli 
görüntülü diyafon ve kamera sistemi gibi en ince ayrıntıları 
size sunuyoruz.
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Siz ve sevdiklerinizi bir arada toplayabilmek için geniş ve güneş 

ışığından en elverişli  yararlanabileceğiniz bir yaşam alanı oluşturduk.

Salon

   Siz   hayal ettiniz  biz  gerçekleştirdik. 



Evinde mutluluk arayanlara...
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Siz ve ailenizi bir arada mutlu ve huzurlu görebilmek için 

balkonlu oturum alanları oluşturduk.

Oturma OdasıOturma OdasıOturma Odası
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Zevklerinizin  ve damak tatlarınızın bir arada oluşturacağı ve bunu 

ailenizle paylaşacağınız modern ve kaliteli,  yaşam alanları oluşturduk.

Mutfak

Modern ve pratik kullanımlı yaşam alanları.



Yatak Odası

Çocuk Odası

Rahat, şık  ve aydınlık mimarisiyle, nefes alan yeni bir yaşamın 
konforunu yaşatıyoruz.
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Banyo

İnce eleyip sık dokuyarak zarafetin anlamı şimdi 

yerini buluyor. Beyazgül evleri ile ortalk yaşam 

alanlarınız canlanıyor.

Rahatınız  için en ince ayrıntılar düşünülerek tasarlandı .
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yatak odası

salon mutfak

oturma
odası

çocuk
odası

Daire Planı

Daire 
Salon : 32,9 m2  

O.Odası : 18,4 m2  

Y.OdasıSuit   : 20,2 m2

Banyo : 5,6   m2 

Ç.Odası : 10,6 m2  

Suit : 9,0   m2  

Balkon : 15,3 m2                        

Balkon : 7.3   m2
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Çocuk Oyun 
Alanları

Basketbol Sahası
Geniş açık

 otopark imkanı
Çevre yolu

 bağlantılı ulaşım
Yeşil alanlarla 

içiçe
Kameralı güvenlik 

sistemleri
Alışveriş 

merkezine yakın

Adres

Bu katalogta yer alan tüm tasarımlar, canlandırmalar,3 boyutlu çizimler, tanıtım amaçlıdır.İhtilaflı durumlarda sözleşmedeki bilgiler geçerlidir.
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