


Keyifli ve ışıltılı yaşamın kapıları 
Park Vera ile aralanıyor...

Çocuğundan büyüğüne ailenin tüm fertleri için düşünülmüş kullanılabilir detaylarıyla yüksek yaşam

konforu sunabilmek için projenin başından sonuna keyifli ve huzurlu bir yaşam alanı oluşturabilmek için 

büyük bir hasasiyetle çalıştık.

İnceden inceye düşünülmüş mimari yapısı, hayatınızı kolaylaştıracak detayları ve merkezi

konumuyla Park Vera sizler için keyifli ve ışıltılı bir yaşam alanı olmaya aday.

Aileniz, komşularınız ve sevdiklerinizle hoş vakitler geçirebileceğiniz bahçesinde süs havuzları,

yeşil alanlar ve oyun alanlarının olduğu, güvenliğinden otoparkına huzurlu ve güvenli bir yaşam

Park Vera’da sizleri bekliyor.

www.rayeyapi.com



Park Vera’nın
ışıltısı hayatınıza
değer katacak
Raye İnşaat olarak mimari tasarımındaki sadelik ve şıklığı, kullanılan malzeme seçimindeki detaylı

araştırma çalışmaları, hafriyatından yapım sürecine tüm aşamalarda hassas bir planlama ve çalışma

süreci ile birlikte Park Vera’yı siz değerli yatırımcıların beğenisine sunuyoruz.

Proje, 4+1 / 222 m² ve 3+1 / 176 m² olmak üzere iki farklı tipte toplamda 48 daireden oluşmaktadır.

Güvenliğinden kapalı ve açık otoparkına, çocuk oyun alanlarından spor sahasına, süs havuzlarından

kamelyalarına ayrıcalıklı bir bahçe konforu Park Vera’nın kapısından girmenizle birlikte başlayacak... 

Koridorundan asansörlerine, daire girişinden evinizin tamamında hayatınıza değer katacak tüm

ayrıcalıklar bu projede sizleri bekliyor.



Yaşamınıza
fark katacak

bambaşka bir
yaşam Park
Vera’da sizi

bekliyor



Güvenli
ve ayrıcalıklı
bir yaşam
Gününümüz yaşam alanlarının olmassa olmazı güvenlik.. Kapı girişinden

iç mekanlara tüm alanlarda üst düzey güvenlik önlemleriyle ayrıcalıklı bir

yaşam için gerekli detaylar Park Vera’da sizin için düşünüldü.



Açık havada
ister dinlenin
ister eğlenin

Kamelya, süs havuzu, çocuk oyun ve eğlence alanlarının içinde

yer aldığı yemyeşil bir ortamda ister dinlenin isterseniz eğlenin



Çocuklara ve
gençlere özel
keyifli ve eğlenceli
alanlar
Park Vera’nın bahçesi oyun ve spor alanlarıyla çocuklar ve gençler için keyifli ve eğlenceli zaman

geçirebilecekleri şekilde tasarlanmıştır. Çocuklar özel oyun ve eğlence parklarında, gençler özel spor 

alanlarında sporun ve eğlencenin tadını çıkaracak yorulduklarında site bahçesinde dinlenebilecek..



Detaylı olarak
planlanmış ve

uygulanmış
bir çok ayrıntıyla

Park Vera
eğlenceli ve

çok keyifli



Güvenli
ve ayrıcalıklı
bir yaşam
Sizlere özel kapalı otopark, misafirlerinize özel açık otoparkıyla

Park Vera’da park derdi yaşamayacak, gözünüz arkada kalmayacak.



Ayrıcalıklı
bir yaşam

sizi bekliyor
Bina girişinden bina koridorlarına.. Asansöründen kapı girişine..

Antreden, odalar, lavabo, mutfak, banyo ve balkonuna..

Ayrıcalıklı bir yaşam Park Vera’da sizi bekliyor



Ferah ve 
kullanışlı antre

her detayı
artılarla dolu

bir mekana
açılıyor



Gündelik alan;

Oturma
Odası
Günün yorgunluğunu

atabileceğiniz, gündelik

yaşamda en çok kullanılan

oda oturma odası..

Geniş ve ferah bir şekilde

planlanmış, ince detaylarıyla 

kullanım konforu sunacak

şekilde tasarlanmıştır.



Temsil alanı;

Salon
Park Vera’da tüm detayları

profesyonelce düşünülmüş, 

konfor ve kullanım rahatlığı

sunan, geniş ve ferah

salonunuzda misafirlerinizi

layıkıyla ağırlayabilirmeniz

için tüm ayrıntılara özen

gösterildi.



Eğlenceli alan;

Çocuk
Odası
Ailenizin göz bebeği

çocuklar için rahat

edebilecekleri, gönlünce

oynayıp eğlenebilecekleri, 

derslerine rahatça

çalışabilecekleri, ferah ve

fonksiyonel bir mekan

tasarladık.



Dokunulmaz alan;

Genç
Odası

Geleceğimizin teminatı

olacak genç nesillerimiz için 

rahatça çalışabilecekleri,

günün yorgunluğunu

atabilecekleri, kullanışlı, özel ve 

şık bir mekan hazırladık.



Dinlenme alanı;

Yatak
Odası
Ebeveynlerin dinlenme alanı 

için tüm detayları düşündük.. 

Ferahlık ve kullanım

rahatlığını ön planda tutarak 

estetik ve kompakt bir mekan

tasarladık.



Fonsiyonel alan;

Giyinme
Odası ve
Ebeveyn  

Duş
Yatak odasına ilave olarak

giyinme odası ve duş keyfi

Park Vera’da yaşamınıza

kolaylık katacak.



Lezzet alanı;

Mutfak
Yaşamın vazgeçilmezi yemek, 

evlerin vazgeçilmezi mutfak.. 

Hünerli ellerden çıkan

birbirinden lezzetli yemeklerin 

yapıldığı mutfaklarda başta

kiler olmak üzere tüm detayları 

düşündük, kullanım kolaylığı 

sunan, ince detaylardan

oluşan mutfaklar Park Vera’da 

sizi bekliyor.

Kiler



Ferahlama alanı;

Banyo
Lavabo

WC
Havlu, kıyafet, kişisel eşyalar

ve temizlik malzemelerinizi 

koyabileceğiniz dolaplar,

estetik ve kullanışlı lavabo ve 

duştan oluşan mükemmel 

alanlar tasarladık



TİP 1 / 4+1

SALON    :  30.23 m²

MUTFAK    :  16.65 m²

KİLER		 	 	 	 :		4.70	m²

ANTRE	 	 	 	 :		12.55	m²

LAV./WC	 	 	 	 :		3.78	m²

GECE	HOLÜ	 	 	 :		5.40	m²

BANYO    :  5.92 m²

EBV.YATAK	OD.	 	 	 :		14.24	m²

GİYİNME	ODASI		 	 :		4.84	m²

EBEVEYN	DUŞ	 	 	 :		3.75	m²

GENÇ	ODASI	 	 	 :		13.20	m²

ÇOCUK	ODASI	 	 	 :		10.88	m²

BALKON	 	 	 	 :		5.68	m²

BALKON    :  9.50 m²

TOP. BRÜT ALAN  :  222 m²

TİP 2 / 3+1

SALON    :  25.19 m²

OTURMA	ODASI		 	 :		16.17	m²

MUTFAK    :  16.65 m²

ANTRE	 	 	 	 :		12.17	m²

LAV./WC	 	 	 	 :		3.85	m²

GECE	HOLÜ	 	 	 :		3.24	m²

BANYO    :  5.00 m²

EBV.YATAK	OD.	 	 	 :		13.86	m²

ÇOCUK	ODASI	 	 	 :		12.59	m²

BALKON	 	 	 	 :		5.79	m²

BALKON	 	 	 	 :		5.84	m²

TOP. BRÜT ALAN  :  176 m²

4+1	Daireler

3+1	Daireler

Kat Planları



Tüm yollar
merkezi

konumda
yer alan

Park Vera’ya
çıkıyor

Sağlık
Ocağı

Okul
Alanı

Başkent
Hastanesi

Şeker
Fabrikası



ARKA KAPAK İÇİ

www.rayeyapi.com

0332 251 34 30
0555 982 79 01
0532 342 69 40

1.	Organize	Sanayi	Bölgesi	İncegöz	Sokak
No:	14	Selçuklu	KONYA	/	TÜRKİYE

www.rayeyapi.com

Park Vera tanıtım kataloğunda kullanılmış olan tüm görseller ve aksesuarlar fikir edinme amaçlıdır.
Raye İnşaat gerekli durumlarda veriler, görseller ve proje detayları ile ilgili değişiklik hakkını saklı tutar.




