






MAHAL LİSTESİ

GENEL MAHALLER

BLOK GİRİŞLERİ  : Döşeme ve basamaklar mermer, duvarlar alçı sıva ve   
                     granit kaplama

KAPILAR    : Birinci sınıf lake, daire dış kapıları ahşap kaplamalı çelik   
              kapı
       
DOĞRAMALAR   : Pencere ve balkon kapıları birinci sınıf PVC doğrama

DIŞ CEPHE   : Dış duvarlar izobims ve üzeri (mantolama) çimento    
              esaslı sıva ve tekstürlü boya

JENERATÖR SİSTEMİ  : Bina altındaki jeneratör, elektrik kesintisi durumunda su   
      deposu hidroforu, kamera sistemi, kat holü, yangın kaçış,   
       ısı merkezi, sığınak  aydınlatmaları ve  asansör makina   
      dairesi ile bağlantılı

NİZAMİYE KONTROL 
MERKEZİ    : Site girişlerinde bir merkez oluşturularak sitenin 7/24   
       olmak üzere giriş çıkışlar kontrol altında tutulacak, CCTV   
       sistemi sayesinde site güvenliği sağlanacaktır.

SOSYAL ALANLAR  : - Fitness Center  -  Çocuk Oyun Alanları
      - Yürüyüş Yolları  - Bisiklet Parkı
      -  Oturma Grupları

BİNA İZOLASYONU  : Isı izolasyonu olarak dış cepheler XPS (ekstrüde polistren  
       levha) ile mantolanarak üzeri fileli özel sıva yapılarak   
       grenli boya ile kaplanmıştır.

SES YALITIMI   : Katlar arası ses yalıtımı



DUMAN DEDEKTÖRÜ : Her daire ve kat hollerinde bulunan duman    
             dedektörleri muhtemel  yangın ya da hassasiyeti ayarlı  
      yoğunluktaki duman altında devreye  girerek merdiven  
              hollerinde bulunan  sirenleri çalıştırmaktadır.

GAZ DEDEKTÖRÜ  : Her dairede gaz kaçağına karşı mutfakta bulunan gaz  
      dedektörleri;  muhtemel gaz kaçağında, bulunduğu   
      dairede sinyal vermekte duman altında devreye girerek  
      merdiven hollerinde bulunan sirenleri  çalıştırmaktadır.

CCVT SİSTEMİ   : Peyzaj alanı içerisinde muhtelif noktalarda bulunan   
      kameralar sayesinde sitenin her noktası kontrol altında  
                    tutulmakta, her dairenin TV hattına bağlı olan bu 
      kameralar sayesinde sahanın herhangi bir alanı (çocuk  
             oyun alanı, site girişi, otopark vs) evden 
      izlenebilmektedir.

DİYAFON SİSTEMİ  : Her dairenin giriş kapısı yanında diyafon sistemi;   
              dairelerin birbirleriyle görüşmesini ve güvenlik 
       merkezi ile iletişime geçmesini sağlamaktadır.    
               Apartman girişleri anahtarsız size özel şifre ile 
       açılmaktadır.

YANGIN KAÇIŞ   : Her blokta bulunan yangın merdivenlerinde, kat   
       hollerinde bulunan panik barlı yangın kaçış kapıları her  
        kat holü yangın kaçış kapıları üzerinde aydınlatmalı yön  
       gösterge işaretleri
























