




ULAŞILABİL İR  LÜKS



ÖZEL OLAN NE VARSA
SİZİN İÇİN TASARLADIK

Zerafeti ve değeri “Lindenpark” projesi ile 
kusursuz bir yaşama taşıdık.

Kusursuz ve ayrıcalığa ince bir dokunuşla, gerçeğin sınırlarını 
aştık. Yalnızca bir ev yapmıyor, bölgenin en değerli projesine 
imza atıyoruz. 



Zerafet ve kusursuz temellere dayalı, “insan doğası”yla 
barışık mekan kullanımı...

MÜKEMMEL UYUM

Mümkemmel ve 
modern mimari

Uygulanan
proje alanı

80 adet 3+1 daire 
137 m²

Etrafı duvarlarla 
çevrili

Barbekü alanıCafe Dinlenme 
terasları

Kapalı ve açık
otopark

Bay ve bayanlar için 
ayrı fitness

Süper lüks
mutfaklar

Lucco lavabolarLüks bataryalar İtalyan tarzı
Lucco vitrifiyeler

Doorx mobilya iç 
oda kapıları

Ocak fırın davlumbaz 
full ankastre set

Detaylı peyzajÇocuk oyun 
alanları

Tek ve 24 saat 
güvenlikli giriş

Yüzme havuzu Basketbol alanı

Ebeveyn banyosuYüzde 75 peyzaj ve 
yeşil alan

KombiOkula yakın Lüks çelik kapı Çamaşır odası







Yüzde 75 peyzaj ve 
yeşil alan

Basketbol alanıÇocuk oyun 
alanları

Kapalı ve açık
otopark



Kusursuz
dokunuş

Geleceği güvenle karşılayabileceğiniz, tabiatın dokunuşuyla kusursuz, 
yaşamınıza değer katan bir mekan anlayışı...









Lindenpark’ta 
keyifli bir yaşam

Yüzme havuzu

Yaşamınızı her yönüyle sarıp sarmalayan 
Lindenpark’ta yaz ayları bir başka güzel. 
İsterseniz havuzda yüzüp sıcaklardan 
kurtulur isterseniz havuz başındaki 
kamelyada dostlarınızla sohbet edersiniz.            
10.870 m ² alanda modern bir mimari ile 
inşa edilen Lindenpark’ta yaz sıcaklarında 
misafirlerini ağırlamayı bekleyen yüzme 
havuzu bulunmaktadır. Yeşili mavi ile 
buluşturan Lindenpark, misafirlerini 
tabiatın tüm zerafetiyle vücut bulduğu bir 
yaşam alanına davet ediyor. 





Tabiatın 
derinlerinde
şehrin 
merkezini yaşa

Doğayla iç içe kurgulanan Lindenpark, 
her adımda  misafirlerini düşünüyor.
Aynı zamanda bay ve bayanlar için ayrı 
olmak üzere fitness salonu hizmeti de 
verirken, %75’i yeşil alanlardan oluşan 
yaşam alanında cafelerde oturup beş  
çayınızı yudumlayabilirsiniz.

Cafe

Barbekü alanı

Dinlenme 
terasları

Bay ve bayanlar için 
ayrı fitness





Konfor ve 
Güvenlik

Yeşil alanları ve havuz imkânları 
ile yaşayanlar için kusursuz bir 
ortam yaratan, her yönüyle yaşayanı 
düşünen Lindenpark; 7/24 güvenlik 
tarafından korunuyor ayrıca bu geniş 
alan, binaları ve diğer tüm alanları 
saran duvarla çevrili durumda.

Etrafı duvarlarla 
çevrili

Tek ve 24 saat 
güvenlikli giriş

Lüks çelik kapı



HER
ŞEYDEN

ÖNCE
AİLEM

Süper lüks
mutfaklar

Ebeveyn banyosu

Lüks bataryalarÇamaşır odası

Lucco lavabolar Doorx mobilya iç 
oda kapıları

Lüks çelik kapıKombi

Ocak fırın davlumbaz 
full ankastre set

İtalyan tarzı
Lucco vitrifiyeler



BİZ 
GÜLEN BİR 
AİLEYİZ





Konforun 
tanımını 
değiştirecek 
Lindenpark

Misafirlerine modernizm ve konforun 
ötesini yaşatacak olan Lindenpark; 
yalnızca peyzajı, havuzları ve spor 
aktiviteleri için sunduğu imkânlarla 
değil; aynı zamanda dairelerin içindeki 
konforuyla da bunu gerçekleştirmeye 
kararlı. Misafirlerin huzur ve rahatlığı
doya doya yaşamaları için en ince
detayına kadar dizayn edilen Lindenpark,
modern yapısıyla insanın ihtiyaç duyduğu 
keyifli bir yaşam alanı sağlıyor. 

Lüks bataryalar İtalyan tarzı
Lucco vitrifiyeler

Lucco lavabolarEbeveyn banyosu





Sevgi dolu 
mekanlar...

Sevgi dolu mekanlarda, zeki ve 
düşünceli çocukların boy attığı 
sıcak yuvalar içerisinde yaşamın 
ayrıcalığını hissediyoruz.

Çocuk oyun 
alanları

Okula yakın





Yaşamınızın keyif 
kaynağı olacak

Her adımı, yaşayanları 
düşünülerek dizayn edilmiş olan 
3+1 daireleri, geniş odaları ve 
yüksek tavanı ile geniş bir yaşam 
alanı sağlayan Lindenpark evleri, 
en güzel günlerinizi yaşamanız 
için sizi bekliyor.

Ebeveyn banyosu Çamaşır odası





Aynı zamanda, 
lezzetli bir konfor

Günün en önemli anı kahvaltıdan 
sevdiklerinizle sohbet edeceğiniz 
kalabalık akşam yemeklerine              
kadar bütün öğünlerinizi harika bir 
mutfakta hazırlayacaksınız.

Süper lüks
mutfaklar

Ocak fırın davlumbaz 
full ankastre set





Konfor 
üstü çizgi...

Rahatınız için her ayrıntının en 
ince noktasına kadar düşünüldüğü 
Lindenpark’tan hiç ayrılmak 
istemeyeceksiniz.

Doorx mobilya iç 
oda kapıları

Kombi

80 adet 3+1 daire 
137 m²

Lüks çelik kapı







80 adet 3+1 daire 137 m²



Görseller fikir amaçlıdır. 
Goldyapı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Müteahhit
Gold Grup Yapı ve Yapı Elemanları Ltd.Şti

Mimari
Fatma Kulalı  |  Casa Mimarlık

Statik
Efe Yapı

Elektrik
Kalaşlar Elektrik Mühendislik

Mekanik
Yazıcılar İnş.Ltd.Şti. 

Yapı Denetim
Eskişehir Yapı Denetim



Eskişehir - Ihlamurkent

GOLDPARK

Parkvadi Goldpark

MigrosTiliapark
Tiliapark 2

Ihlamurkent 
Pazaryeri

Tiliacity

Nilüfer Cad.





işi yapa fir-
malar

www.goldyapi.com
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