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geçmişten gelen tecrübemizle
geleceğe yatırımlar yapıyoruz...

Sektörün lider kuruluşlarından biri olan 
Yalçınlar İnşaat, her zevke hitap eden, 
ergonomik tasarımlı yaşam alanlarıyla 
Konyalılara güzel bir hayat tarzı sunuyor.

Modern ve çağdaş yapılanmaya önem 
veren Yalçınlar İnşaat, doğayla iç içe, 
insanların aradığı sağlıklı ve huzurlu 
yaşam alanlarını, kaliteden taviz vermeden 
gelişen teknolojinin ışığında tasarlamıştır. 
Aradığınız huzur, güvenilir yaşam alanı ve 
estetik değerlerin buluştuğu noktada Platin 
Konutları’nda bulacaksınız.







Platin Konutları, Real Alışveriş 

Merkezi'nin kuzeyinde, güvenlikten 

geçtiğiniz andan itibaren bambaşka 

bir dünyaya açılacağınız bir yaşam 

standardının kapılarını açıyor. 

Platin Konutları’nı tasarlarken bir 

şeye çok dikkat ettik; projenin 

her santimetrekaresi hayatla 

buluşmalıydı...

Sadece bir inşaat projesi değil,
yepyeni bir yaşam standardı projesi...



BLOK ORTAK MEKANLARI
• Girişlerde normal merdiven
• Her blokta asansör
• Giriş kapıları alüminyum ve zeminleri granit - seramik
• Fotoselli aydınlatma sistemi

ISINMA SİSTEMİ
• Doğalgaz merkezi ısıtma sistemi
• Merkezi sıcak su
• Zeminden ısıtma

KAPILAR VE PENCERELER
• Daire giriş kapıları 1.sınıf çelik kapı
• Oda kapıları 1. sınıf ahşap mobilya kapı
• Balkon kapıları dış cepheyle uyumlu 1.sınıf
• Pencereler 1. sınıf ahşap doğrama camlar ısı yalıtımlı



GENEL BİLGİLER
• Estetik ve modern dış cephe
• 11 katlı 44 daire ve 2 ayrı blok

• Bahçede 100 araçlık açık otopark
• 7 gün 24 saat güvenlik

• Görüntülü diafon sistemi
• Isı ve ses yalıtımı (Mantolama)

• Çocuk oyun alanları
• Yeşil alan ve spor alanı

• Pergole ve gezinti alanları
• Kapıcı dairesi

• Merkezi TV ve uydu yayını

18 m2 Balkon



BRÜT 185 m2 

Oturma Odası: 16.45 m2

Giriş Holü: 10.5 m2

Mutfak: 15.45 m2

Salon: 29.20 m2

E.Yatak Odası: 15 m2

E.Banyo: 3.4 m2

Yatak Odası: 10.60 m2

Yatak Odası: 10.60 m2

Banyo: 5.60 m2

WC: 3.4 m2

Hol: 18.5 m2

Büyük Balkon: 18.5 m2

Küçük Balkon: 4.20 m2



ODALAR İÇ MEKAN: Zeminler laminat parke, kartonpiyer, 

saten alçı üzeri su bazlı boya

MUTFAK: Ankastre mutfak, mutfak dolapları projesine göre 

hazır PVC kapak (opsiyonel), zeminler kalebodur, tezgah arası 

fayans, duvarlar saten alçı üzeri su bazlı boya

BANYO, LAVABO VE WC’LER: Zeminler kalebodur, duvarlar 

fayans kaplama, banyo ve lavaboda hilton lavabolar, banyoda 

klozet, küvet, WC de gömme rezervuar, bataryalar mix

ELEKTRİK TESİSAT: Görüntülü diafon sistemi, uzaktan 

kumandalı otopark girişi, daireler arası sesli dahili telefon 

sistemi, merkezi sistem TV ve uydu yayını sistemi, her dairede 

iki harici telefon hattı, enerji odası ve şaft bacası
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Tüm hakları Yalçınlar İnşaat'a aittir. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz.
Bu broşürdeki daire görüntüleri içinde kullanılmış olan dekorasyon malzeme, materyal ve peyzaj görüntüleri temsili nitelikte olup, satış paketine dahil değildir.

YALÇINLAR İNŞAAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
Beyazıt Mah. Hüsnü Aşık Sk. Konevi İş Mrk. Kat: 2 No: 207 Selçuklu / KONYA
Tel: 0.332 353 17 18 (pbx)  Fax: 0.332 353 34 43
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