
Proje Adı: 212 Sea Palm 

Mülk Tipi: Apartman 

Konum: Büyükçekmece/Kumburgaz 

Teslimat tarihi: 30.06.2021 

Daireler: 1+1, 2+1, 3+1 

Blok: 2 

 

Deniz ile iç içe yaşamanın tadını çıkarın. Sosyal olanaklar ve imkanlarla tatil gibi bir yaşam sürerken, şehir merkezine bir 

adım mesafede bir ev istiyorsanız, İstanbul’un en güzel sahil yerleşimi Kumburgaz'daki prestijli projemiz 212 Sea Palm’a 

sizleri bekliyoruz.  

 

212 Sea Palm projemizi ayrıcalıklı kılan bir diğer özellik ise blokların birbirinin önünü kapatmayacak şekilde konumlandırılmış 

olması. Tüm bloklar şehir parkına ve deniz manzarasına bakıyor. 

 

Projemiz 38000m² alan üzerine inşa edilmiş olup, 5000m²'lik alan açık sosyal alanlar ve yeşil alanlardan oluşmaktadır.  

 

Olanaklar, 24 saat resepsiyon ve güvenlik hizmeti ile yer altı tabelalı park yerleri bulunmaktadır. Daire kat planları 1 yatak 

odası ile 3 yatak odası arasında değişmektedir ve hepsinde deniz manzaralı geniş balkonlar bulunmaktadır. 

 

360 ° Panoramik deniz manzarası ile Sea Palm'da sadece bir oda değil, tüm odalarınız  deniz manzaralıdır. Kameralı Güvenlik 

Sistemi ile 24 saat Eğitimli Güvenlik Görevlileri ve Intercom video sistemi ile aileniz güvende. 

 

Bu eşsiz konumda, şehrin merkezine ve doğru yaşama bir adım uzaklıktasınız. 

 

Aradığınız tüm sosyal olanakların yaşadığınız evin tam yanında bulunmasını istemez miydiniz? Kaliteli ve lüks konut 

projelerinin her geçen gün daha fazla ilgi gördüğü İstanbul Kumburgaz bölgesinde yeni yıldızı 212 Sea Palm'i hayata 

geçiriyoruz. 
 

 

Konum: 
-Denizden 800 metre uzaklıkta. 
-E5-TEM Otoyolu arası bağlantı yolu üzerinde. 
-İstanbul havaalanına 25 dakika. 
-Üniversite, kolejlar ve hastanenin yakınında. 
-Plaja servis hizmetleri. 
-Tam deniz manzaralı daireler. 

 

Genel Servisler: 
- Profesyonel bina yönetimi. 
- Konut birimlerinin genel bakımı. 
- Ortak alanların temizliği ve bakımı. 
- Ortak alan havuzlarının teknik ve hijyenik bakımı. 
- Plaj servisi. 

 

 

 

Sosyal Olanaklar: 
- Açık havuz 
- Çocuklar için yüzme havuzu 
- Fitness, pilates ve yoga salonları 
- Spa ve sauna 
- Kadın / erkek giyinme odaları 
- Lobi ve rekreasyon alanı 
- 24 saat güvenlik 
- Kameralı güvenlik sistemi 
- 2 katlı yeraltı otoparkı 
- Plaj servisi 
-Acil durum yolu 
-Çocuk oyun alanları 
-Kamelyalar 
-Dinlenme alanları 
-Sosyal ve kültürel çevre. 

İç ve Dış Mekanlar: 
- Ankastre mutfak seti 
- Modern modüler aksesuarlara sahip mutfak 
- Merkezi ısıtma 
- Otomatik su ve elektrik sayacı okuma 
- Jeneratör 
-Dışarıya bakan her katta otomatik renkli dış aydınlatma. 
-Geniş teras ve balkonlar 
- Her daire için 15 m2 park alanı 
- Açık ve yer altı otoparkı 
- Yeraltı otoparkı OGS girişi 
- Tüm teraslarda ve ortak alan bahçelerinde otomatik bahçe 
sulama sistemi Bina 

 



 


