İŞ’DE BURADA!

Avcı İnşaat olarak 1998 yılından bu yana,
sizleri kaliteli ve güvenli yapılar ile buluşturduk.
Yıllardır hayata geçirdiğimiz İzmir’e kazandırdığımız tüm
projelerimizde; yaşam kolaylığını, konforu ve güvenli
yaşamı önemseyerek yapılarımızı inşa ettik.
Şimdi Karşıyaka’da bir ilke imza atıyoruz.
İzmir’in karşı yakasında bölgenin, gerçek anlamda
ilk ve tek ofis projesi Karşıyaka Plaza’yı sizlere sunarız.
Karşıyaka Plaza’da görüşmek dileğiyle.

Karşıyaka’nın
İlk Plazası

EĞLENCE
Burada!
Yoğun geçen bir iş gününün sonunda Karşıyaka Plaza’da çalışanlar günün stresini nasıl mı atıyor?
Cafeler, restaurantlar, alışveriş merkezleri, sinema salonları, tiyatro ve konser gibi pek çok etkinliğe ev sahipliği yapan kültür merkezleri,
yapılan son düzenlemeler ile yeni rekreasyon ve spor alanlarına kavuşan Karşıyaka Sahili, tüm bu imkanlar Karşıyaka Plaza’nın
bir adım ötesinde. İşiniz Karşıyaka Plaza’daysa sosyal yaşamınıza zaman ayırmanız zor değil!
İzmir’de sosyal ve kültürel yaşamın dopdolu geçtiği Karşıyaka’da, iş’ten çıktığınızda ailenizle veya dostlarınızla; keyifli anlar, mutlu ve
eğlenceli saatler geçirebilir, dilerseniz misafirlerinizi ağırlayarak iş görüşmelerinizi yapabilir, başarılı anlaşmalara imza atabilirsiniz.

SAĞLIK
Burada!
Her şeyin başı sağlık...
Karşıyaka Plaza, bulunduğu lokasyon itibariyle
pek çok hastane ve sağlık kuruluşuna yürüyerek bile ulaşabileceğiniz bir konumda.
Doktor randevunuza işinizden uzun süre ayrılmadan çok kısa bir sürede gidip gelebilirsiniz.

SANAT
Burada!
Yıl boyunca pek çok kültürel ve sanatsal faaliyete ev sahipliği yapan Karşıyaka’da, öğle arasında gideceğiniz bir sergi,
sonraki iş saatlerinde daha verimli çalışmanızı sağlayabilir, yoğun bir iş gününden sonra izleyeceğiniz bir tiyatro ya da konser ile
sanat dolu, keyifli bir akşamda günün yorgunluğunu atabilir, yarınki iş gününe daha mutlu başlayabilirsiniz.

EĞİTİM
Burada!
Karşıyaka Plaza’da eğitim de bir adım uzağınızda!
İşyeriniz Karşıyaka Plaza’daysa,
pek çok seçkin okulun bulunduğu Karşıyaka’nın eğitim imkânları sayesinde,
çalışırken çocuklarınıza yakın olmanın huzurunu hissedebilirsiniz.

EĞLENCE
SAĞLIK
SANAT
EĞİTİM
Hepsi Karşıyaka’da

Karşıyaka Plaza ile

İŞ’de
Burada!

Konfor ve Güven

Burada !

Jet Grout Zemin İyileştirme ve Güçlendirme Sistemi
İşimizi sağlama aldık. 306 ton çimento kullanarak, 12 metre derinliğe kadar inen,
60 cm çapında 200 adet jet grout uygulaması ile güçlü bir zeminde,
güvenli bir yapı inşa ettik.

Temelden Çatıya Isı ve Su Yalıtımı

Yönetmeliklere uygun, ülkemizin ve dünyanın alanında marka olan firmalarının
ısı ve su yalıtım ürünleri ile temelden çatıya, soğuk, sıcak, su ve nem gibi
tüm olumsuz dış etkenlere karşı üstün koruma, Karşıyaka Plaza’da.

Isı Yalıtımlı Dış Cephe Doğraması

Yazın serinlemek kışın ısınmak için yüksek faturalar ödemeyin.
Isı yalıtımlı dış cephe doğramaları ile hem enerji tasarrufu sağlayacak
hem de konforlu bir işyerinde çalışmanın keyfini yaşayacaksınız.

Açık ve Kapalı Otopark

Açık ve kapalı otoparkımız ile park sorunu yaşamadan
işinize başlamanın rahatlığı, eminiz iş verimliliğinize de yansıyacaktır.

Araç Asansörü

Otomobilinizi yormayın, araç asansörü ile otoparkınıza
kolay, hızlı ve rahatça ulaşın.

7/24 Güvenlik

Güvenlik personeli, bina genelinde ve ofis girişlerinde kayıt özellikli kamera sistemi,
her ofise özel alarm sistemi ve plaza girişinde kartlı turnike geçiş sistemi ile
7/24 güvenli bir çalışma ortamı sizleri bekliyor.

Sıcak Su

Tüm ofislerin mutfak ve banyolarında, ani şok ısıtma cihazları ile sağlanan sıcak su
size hem konfor hem genel giderlerde tasarruf imkânı yaratacaktır.

Jeneratör
İş’de başarı çoğunlukla enerji ister. Ertesi güne acil yetişmesi gereken
bir rapor hazırlıyorsunuz ya da önemli bir iş toplantınız mı var?
Elektrikler kesildi diye işiniz aksamasın, yarım kalmasın.

Enerji Saver

Bazen de enerjiyi kontrollü harcamak gerekir.
Hem bugün tasarruf edebilmek hem gelecek nesillerimiz için.
Karşıyaka Plaza’da tek bir tuş ile elektriğinizi açabilir ya da kapatabilirsiniz.

Resepsiyon Hizmeti

Resepsiyon görevlisi tarafından güleryüz ile karşılanan misafirleriniz,
size haber verildikten sonra, modern, lüks ve konforlu bir şekilde tasarlanmış,
geniş bir lobiden geçerek ofisinize gelecekler.

Özel Tasarım Dış Cephe
Cephe mimarları tarafından projemize özel tasarlanan,
timeless mimarisi ile dikkat çeken bir dış cephe inşa ettik.

Merkezi Klima Isıtma ve Soğutma Sistemi

Sıcaklık değerini istediğiniz gibi ayarlayabileceğiniz merkezi iklimlendirme sistemi ile
her zaman konforlu ve rahat bir çalışma ortamınız olacak.

Karşıyaka’da çalışmayı bir ayrıcalığa dönüştüren plaza...

Özel Tasarım
Ofis Giriş Kapısı

Lüks & Lake
Ofis İç Oda Kapıları

Dekoratif aydınlatma
armatürlerinin kullanıldığı
özel tasarım asma tavan ile
şık, kullanışlı banyo ve mutfak dolapları.
Konforlu ve keyifli bir çalışma

• Modern ve Şık Lobi Alanı
• Resepsiyon Hizmeti

• Kartlı, Turnike Geçiş Sistemi
• 7/24 Güvenlik

Şık Mutfak ve Banyo Dolapları
Özel Tasarım Ankastre Mutfak

ortamında benzersiz bir plaza
deneyimi yaşamanız için…

İş hayatınızı
bir üst seviyeye
yükseltin

Tip - 1

Tip - 2

72 m2
YÖNETİCİ

: 21,50 m²

73 m2
YÖNETİCİ

: 21,50 m²

PERSONEL 1

: 11 m²

PERSONEL 1

: 10,50 m²

PERSONEL 2 : 10,50 m²

PERSONEL 2 : 10,50 m²

GİRİŞ HOLÜ

: 14,50 m²

GİRİŞ HOLÜ

: 16 m²

MUTFAK

: 4 m²

MUTFAK

: 4,50 m²

WC 1

: 3,50 m²

WC 1

: 3 m²

WC 2

: 2 m²

WC 2

: 2 m²

BALKON

: 5 m²

BALKON

: 5 m²

Tip - 3

Tip - 4

70,20 m2

YÖNETİCİ

: 22 m²

70,20 m2

PERSONEL 1

: 10,50 m²

YÖNETİCİ

: 22 m²

PERSONEL 1

: 10,50 m²

PERSONEL 2 : 10,50 m²
GİRİŞ HOLÜ

: 12,20 m²

HOL

: 2 m²

MUTFAK

: 4,50 m²

WC 1

: 3 m²

WC 2

: 2 m²

BALKON

: 3,50 m²

PERSONEL 2 : 10,50 m²
GİRİŞ HOLÜ : 12,20 m²
HOL

: 2 m²

MUTFAK

: 4,50 m²

WC 1

: 3 m²

WC 2

: 2 m²

BALKON

: 3,50 m²

Tip - 5

Tip - 6

Tip - 7

75 m2
YÖNETİCİ

: 21,50 m²

70 m2
YÖNETİCİ

: 20 m²

72,50 m2
YÖNETİCİ

: 21 m²

PERSONEL 1

: 10,50 m²

PERSONEL 1

: 10,50 m²

PERSONEL 1

: 10,50 m²

PERSONEL 2 : 10,50 m²

PERSONEL 2 : 10 m²

PERSONEL 2 : 10,50 m²

GİRİŞ HOLÜ

: 18 m²

GİRİŞ HOLÜ

: 12 m²

GİRİŞ HOLÜ

: 12 m²

MUTFAK

: 5 m²

MUTFAK

: 4 m²

MUTFAK

: 5 m²

WC 1

: 3 m²

WC 1

: 3 m²

WC 1

: 3 m²

WC 2

: 2 m²

WC 2

: 2 m²

WC 2

: 1,50 m²

BALKON

: 4,50 m²

BALKON

: 8,50 m²

BALKON

: 9 m²

LOKASYON

Atatürk Org. Sanayi Bölgesi - 7 Km.

Karşıyaka Çarşısı - 1,3 Km.

Karşıyaka Vapur İskelesi - 1,7 Km.

İzmir Şehir Hastanesi - 8 Km.

Karşıyaka Hükümet Konağı ve Adliye - 1 Km.

Karşıyaka İzban İstasyonu - 1,1 Km.

Çevre Yolu Girişi - 2 Km.

Şehir Merkezi ( Konak ) - 14 Km.

Karşıyaka Belediyesi - 1 Km.

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi - 1 Km.

Medical Park Hastanesi - 1 Km.

Mavişehir - 5 Km.

İzmir Adliyesi - 1,5 Km.

Bostanlı - 2,5 Km.

Koçali Avcı İnşaat Gıda Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti., projenin uygulanmasında gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.
Katalogda kullanılan; iç mimari, dış mimari ve ofis/daire dekorasyonu görselleri, fikir vermek amaçlı düzenlenmiştir. Taahhüt niteliğinde değildir.

1831/13 Sokak No:6 D:5 Mehmetşah Apt.
Bahçelievler Mah. Karşıyaka, İzmir

444 28 24
www.avciinsaat.com.tr

