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7380 m²  Toplam proje alanında 1+1 den 5+1’e kadar farklı daire 
alternatifleri ve 4m yüksekliğinde, depolu prestijli 3 adet işyerinden 
oluşan şehrin merkezi noktalarına çok kolay ulaşım sağlayan yeşillikler 
içinde orman manzaralı muhteşem lokasyon.

mesafededir.

Panorama evleri
BİNA ÖZELLİKLERİ
Modern mimari
Son deprem, ses, yalıtım yönetmeliklerine uygun 1. sınıf işçilik
yerden tavana kadar maksimum görüş sağlayan yüksek ısı yalıtımlı 
doğramalar
Akıllı bina konsepti

Panoramik  orman manzarası
İnox lüks asansörler
Lamine gerçek ahşap parkeler
Her daireye özel dijital emanet kasası
Mobilya kapılar
Full ankastreli lüks mutfak
1. sınıf seramikler, vitrifiyeler, armatürler
Banyo dolabı, çamaşır dolabı, vestiyer
Kapalı garaj ve garajdan dairelere asansörle ulaşım
Isı pay ölçer merkezi ısıtma sistemi
Şehrin her noktasına çabuk bağlantı sağlanan lokasyon
Termostatlı radyatör vanaları, 24 saat sıcak su sağlayan şofben
Özel üretim çok noktadan kilitlemeli çelik kapı
Görüntülü diafon sistemi ve güvenlik kameraları
Tüm balkonlarda, balkon camlama sistemi ve  radyatör
Kapıcı, peyzajlı bahçe, çoçuk parkı, kamelya
Tv - uydu sistemleri, kablosuz internet
Panoramik manzarayı engellemeyen cam balkon korkulukları, argon gazlı 
camlar

Osmangazi Ün. Tıp Fakültesine   2,8 km - 6 dk
Anadolu Üniversitesine   6,9 km - 12 dk
Espark a    5,9 km - 9 dk
Neo Alışveriş Merkezi ne  5,8 km - 7 dk
Eskişehir Garı na                       6,5 km - 8 dk
Sazova Parkı na     2,6 km - 6 dk

Görüntülü diafon sistemi, gaz alarmı, hırsızlık alarmı, güvenlik kameraları, ısı kontrol 
sistemleri, hızlı internet, tv, uydu sistemleri
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KAT PLANLARI

VAZİYET PLANI

  B blok
3. kat ve dubleks katı

B blok
normal kat
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Satış Ofisi	 :	Sivrihisar	Cd.	No:	22	Eskişehir	
Tel  : 0.222.231 46 48
Faks  : 0.222.234 80 73

Yapı	ve	Yapı	Elemanları	Ltd.	Şti.
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Özdilek AVM

Kanatlı AVM
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Osmangazi Üni.
Tıp Fakültesi

Bilim-Kültür Parkı
SAZOVA

Ziraat Fakültesi

Shell Benzin İstasyonu

Karabayır yolu


