EŞSİZ
BİR
MAN
ZARA
ŞEHRİN İÇİNDE ŞEHİRDEN UZAK!
UZUNALİ GÖKSU KONUTLARI, şehrin tüm karmaşasından uzak, tertemiz havası,
planlı yapılaşması ile dikkatleri üzerine çeken Eryaman’da bulunmaktadır.
Uzun yürüyüş yolları, kamelyalar, oyun alanları ve bol yeşil alanlarla dizayn
edilen Göksu vadisine, hemen bitişik konumlandırılmış olan UZUNALİ GÖKSU
KONUTLARI, size nefes aldıracak bir proje…

MANZARA SİZİNLE
YÜKSELİYOR!
Uzunali Göksu'yu çevreleyen Göksu Parkı
ve Göksu Vadisinde bulunan geniş Peyzaj
Alanları ile evinizde sevdiklerinizle beraber
büyülü manzaranın tadını çıkarın.

GÖL
MANZARASI
AYRICALIKLAR

KOŞU VE
YÜRÜYÜŞ
PARKURLARI

Eryaman'da 11.000 m² arsa üzerinde yükselen
yepyeni bir konut projesi! Arsa alanının 8.300 m²’si
peyzaj alanı olan UZUNALİ GÖKSU KONUTLARI,
Ankara panoraması içinde 2 bloklu, toplam 87
dairesi ile sakinliği ve huzurlu yaşamı hayata
geçiren bir projedir.
Katta 2 daire olmak üzere 19 ve 25 kattan oluşan,
her biri büyük bir titizlikle hazırlanmış 4 + 1 ferah iç
mekânları ile konforlu bir hayat sunmaktadır.
24 saat güvenlikli günün her saatini dolu dolu
geçirebileceğiniz geniş peyzaj alanımızda süs
havuzları, kamelyalar, bisiklet ve yürüyüş yolları,
meyve ağaçları, çocuk oyun alanı, spor kompleksi,
fitness alanı Uzunali Göksu konutlarında sizler için
düşünüldü.

ÇOCUK
OYUN
ALANLARI

Detayları sizin için düşündük;
- Tamamı 4+1 üç cephe daireler
- Tüm gün güneş alan yerleşim planı
-2 adet yüksek hızlı panoramik
asansörler
- Yangına dayanıklı acil durum asansörü
-Tam beslemeli jeneratör sistemi
- 24 saat güvenlik ve gece görüşlü
kamera sistemi
- Paratoner sistemi
- Depreme dayanıklı radye temel
- Fore Kazık ile güçlendirilmiş alt zemin
- C sınıfı yüksek beton kalitesi
- Pay ölçerli merkezi ısıtma sistemi
- Her dairede bir açık bir kapalı otopark
- Yönetmeliklere uygun yangın algılama
sistemi ve 2 Blok'ta da yangın (sprinkler)
söndürme sistemi
- Projesine uygun yangın su deposu ve
içme suyu depoları

DAİRE ÖZELLİKLERİ

- Tam güvenlikli ahşap kaplama çelik kapı,
- Asma tavan,
- İthal duvar kağıtları,
- Islak zeminlerde mutfak ve Antrelerde seramik,
- Çift banyo,
- Giyinme odası,
- Yüksek ısı tasarrufu sağlayan sinerji camlar
- 2.90 m Kat yüksekliği,
- Göl manzaralı ferah balkon
- Sürgülü balkon kapısı
- Siemens davlumbaz ve ocak
- Dış doğramalar özel renk PVC

*Bu katalog tanıtım amaçlı olup Uygulamada Farklılıklar olabilir mimari proje esastır. Ayrıca UZUNALİ İNŞAAT değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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Salon

34 m2

Yatak Odası Holü

5.60 m2

Yatak Odası

18.20 m2

Mutfak

15.50 m2

Genel Banyo

5.60 m2

Çocuk Odası

10.30 m2

Mutfak Balkonu

13 m2

Çamaşır Odası

1.10 m2

Genç Odası

12 m2

Oturma Odası

15 m2

Ebeveyn Banyo

4 m2

Genç Odası Balkon

6.70 m2

Giriş Holü

7.30 m2

Giyinme Odası

5.25 m2

Net

153.55 m2

Göksu Mahallesi Akıncılar Caddesi No:9
Eryaman / Etimesgut / ANKARA
Cep:0532 775 75 12

www.uzunaligoksu.com
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KAT
PLANI

Helva & Reçel iştirakidir.
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SABAHLARI BÖYLE BİR
MANZARAYLA UYANMAK
İSTEMEZ MİSİNİZ?

