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MERCAN VILLAGE

Kentİn
merkezİnde
Sayfİye
yaşamI

Her yapının bir hikayesi vardır, tıpkı yeni doğan hayatlar gibi...
Hisleriniz, gönlünüz ve emekleriniz birleşip ruh verir
o yepyeni umutlarla başlayan hayata...
Biz ruhunu verdiğimiz Mercan Village ile buluşacak 11 seçkin aileye
burada ömür boyu mutlu olacakları bir hayat diliyoruz.
Şengüller İnşaat Ekibi

ADA
ve deniz
MANZARA

keyfi
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Dünyanın bu en eşsiz
şehrinde İstanbul' un yaşam
ve yatırımda cazibe merkezi
haline gelmiş Tuzla Mercan
bölgesinde, Marmara
denizinin iyot kokan
huzurunu bir tarafınıza, kuş
cenneti Kamil Abduş
gölünü diğer tarafınıza alıp
yemyeşil bir doğanın
kalbine nakşettiğimiz
Mercan Village' de birçok
ayrıcalığı sizlere sunuyoruz.
Marmara denizinin
kıyısına 3 dakikalık yürüme
mesafesinde olan 3 adet tek,
8 adet ikiz villalarda,

galerili malikhane
girişinden salonunuza,
salonunuzdan terasınıza ve
bahçenize direk açılan
kapıları ile dünya
markalarının konforunu
cömertçe kullanarak
yuvanızı ''Şengüller İnşaat''
kalitesiyle donatıyoruz.
Marina, deniz otobüsü,
metro ve havaray gibi
ayrıcalıklara sahip Tuzla' da
yaşamanın rahatlığı içinde
Mercan Village sizi ömür
boyu tatil tadında yaşamla
buluşturuyor.
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2 0 1 7

Mercan
village

GENİŞ
yaşam
ALANLARI
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Tertemiz çocuk
kahkahalarını, bahar ile
uyanan bembeyaz
papatyaların yeryüzüne
doğuşunu izlemenin
hayaliydi bizleri harekete
geçiren...
Kentin merkezinde
gizlenen cennette, hak

ettiğiniz huzur ve
mutluluğu peyzaj
tasarımındaki naturel
ayrıntılar ile sizlere
yaşatıyor, kaybolmaya yüz
tutmuş samimi
komşulukların nostaljik
havasını yuvanıza
getiriyoruz.

Yeryüzünün
merkezindeymişcesine özgür ve bir o
kadar da eşsiz ferahlıktaki villanız, 460
metrekare kullanım alanı ile
sakinlerine rahat bir yaşam sunuyor.
Güvenlikli site içerisindeki her bir
villanız için; en az 3 araçlık kapalı
otopark, 7/24 hizmet veren kapıcı
dairesi, uzaktan kontrol imkanı da
veren akıllı ev sistemi, engelli
sakinlerimizin de kullanabileceği 8
kişilik özel asansörleri ve bitki çitlerle
sınırlandırılmış bahçelerinizle müstakil
villalarınızda yaşam, sayısız
ayrıcalıklarıyla geliyor.
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Yıldızların kucağında, yeşilin kalbinde;
masmavi bir öpücüğün heyecanı ile yükselen
"Mercan Village" bu benzersiz yaşam
deneyimini, iah olmaz bir tutkuya
dönüştürüyor.
Gecesi gündüzüne aşık bir yaşamın kapıları,
kristal parlaklığın eşsiz ışıklarıyla bezeli girişi

ile, malikhanenizin tek hükümdarı sizsiniz...
Salonunuzdan teraslarınıza ve size özel
bahçelerinize kadar, yaşamın bu en naturel, ve
en gizemli büyüsü ile, son hüküm sizin.
Dört mevsim ve ömür boyu...

MODERN
ve huzurlu,
TATİL TADINDA

yaşam

KENTİN

karmaşasından

UZAK
sihirli bir
DÜNYA

“

Çağlar açılıp kapanan bu kadim
şehrin silueti çağırırken sizi terasa,
uzaklarda yanıp sönen ışıkların
pırıltıları göz kırpsın sonsuz huzura,
derin bir nefes ile tüm Marmara'yı
ciğerlerinize doldurunca, şimdi
bırakın tüm yorgunluğunuzu göğün
masmavi boşluğuna.

”

sevdiklerinize
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ZAMAN
ayırabileceğiniz
HAVUZ
ve manzara
KEYFİ

Geceden iplik iplik sıyrılan yeni
günde, güneşin ipeksi kolları okşasın
yüzünüzü. Her hücrenizin enerji ile
dolup taşmasını sağlayan masmavi
bir gökyüzünü kucaklayın
terasınızdan. Dört mevsim boyunca
sayısız rengin sınırsız tonlarını
yansıtın yaşam tualinize.

Özgürlüğün ve konforlu
yaşamın keyﬁ her zaman var
olsun diye tasarladığımız
ısıtmalı, jakuzili havuzunuzda
ister sıcak bir yaz günü
serinlemek, ister mistik bir kış
günü karlar altında sıcacık
sularda bir masalın büyüsünü
yaşamak için bırakın kendinizi
bu konfora.

MERCAN VILLAGE

SIRA DIŞI
EŞSİZ
HUZURLU
ÖMÜR BOYU TATİL
YAŞAMA
HAZIR

LUXURY
şık tasarım

ESTETİK
mimari
"Zengin giriş, göz
dolduran uyum"
Kristal parlaklığın,
tüm ışıkları
parçalayan beyazlığı
ile bezeli, tavana
değin yükselen bir
giriş ile
misaﬁrlerinizi
karşılayın. Ahşabın
doğal formlarını
büyük bir titizlikle
işleyerek, cam

bölümler halinde
ayırdığımız
merdiven ve zemin
kat oda girişlerinin
ferah alanlarını,
modern mimarinin
tüm öğelerini
ustalıkla
uyguladığımız
ergonomik yapısı ile
dekorasyonun bu
göz dolduran
zenginliğini yaşayın.
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oturuma

HAZIR
villa yaşamı

SİZİ BEKLİYOR

Yaşam, özgürlük ve
ferah alanlar demekti
bizim için... Geniş ve
ferah salonunuzda
gün ışığından
doyasıya
faydalanabilmeniz için
cam bölmeli
seperasyonları ile size

özgür bir yaşam alanı
tasarladık. Her katın
kendine has modern
mimarisini, en
ergonomik olacak
şekilde inşaa ettik.
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SİZİ VE ZEVKİNİZİ

yansıtan

HAYALLERİNİZDEKİ

eviniz

"Lüks ve Şık tasarım, estetik mimari ile
buluşuyor"
En mutlu anların, hoş sohbetlerin ve
ailenizin sıcacık sevgisiyle buluştuğu
salonunuz, aydınlatma öğelerinin asimetrik
tavan tasarımına uyarlanması, yemyeşil
bahçenizin papatyalar ve bahar çiçekleri ile
bezeli cephesi, sizi sınırlardan arındırıp, bu
en özgür formlarını yaşamınıza taşıyor...
Naturel malzemeler ile donatılan, ve
doğanın her tonunun iç mekanda da
kusursuzca işlendiği dekorasyonun
özgünlüğü ile tanışın...
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pırıl pırıl

DENİZ
ve göl manzarasıyla
IŞIL IŞIL

mavinin
TADINA VARIN

“

“Kentin Kalbinde, Saklı
Cennet; Dingin Bir Vaha”
"Gümüşi bir maviliğin
tutkusunda, ışıltılı bir
günün ipeksi
yumuşaklığında, yeşilin
tüm tonlarına karışan iyot
kokusunun vaha
serinliğinde... Herşey
burada, "Mercan Village"
ile..."

”

her an'a

MUTLU
uyanmak
"Her yeni güne Umutla
Mercan Village' de
uyanmak, her geceyi
huzurla burada
tamamlamak"
Tüm duygularınızın
yerini "huzur ve
sükunete" bıraktığı bu
alanda, iç mekan
tasarım detaylarının ılık
bir tutkuyla işlendiği
eksiksiz konforla
bezenmiş yatak
odanızda, sınırsız düşler
içinde uykuya dalın…
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Ilık bir sabahın kokusuyla, belki
dışarıda sizi uyandırmak için gelen
minik bir kuş cıvıltısıyla ya da güneşin
sıcacık öpücüğüyle uyanacaksınız
bugün. Tertemiz bir hava ve berrak bir
gökyüzü uzanacak önünüzde boylu
boyunca...
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BAHÇENİZİ

mutfağınıza

TAŞIDIK

Son teknoloji ankastre ürünler ile
donattığımız mutfağınızı, hayatı
kolaylaştıran yenilikçi ve estetik
çözümlerle sunuyoruz.
Yaşamınıza, hayallerin ötesinde
tasarlanmış, en ince ayrıntısına kadar
özenle düşünülmüş bu benzersiz
konfor içinde, sadece bavulunuzu
hazırlayarak, yeşili ve maviyi her
mekanda doyasıya yaşadığınız
yepyeni bir hayata merhaba deyin.
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Bahçe keyfiniz

KIŞIN DA
bozulmasın

"Mercan Village ile Kış
Masalı başladı"
Mevsimlerin yaşamınıza
girmesine izin verin;
doğanın uykuya
dalmasındaki masumiyet
beyazını seyredin. Sıcak bir
kahve kokusuyla ya da bir
kitap yaprağını çevirirken
kulak verin yağmurun
camdaki yankısına...
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BANYO

ve ıslak zeminerde

ŞIK

mimari
En şık tasarım ürünlerin
kullanıldığı genel ve özel
banyolarınızda ister jakuzinizde
köpük banyosuyla, ister
duşunuzda hidromasajla günün
tüm yorgunluğunu atıp, kendinizi
şımartın.
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SİZİN İÇİN
her ayrıntıyı

DÜŞÜNDÜK
keyfine varmak
SİZE KALIYOR!
Sizin için Mercan Village ile bir hayali
inşaa ettik. Büyülü bir dünyanın,
hayallerin ötesinde bir yaşamın tüm
ayrıntılarını çağımızın teknolojisi ve
konforuyla birleştirdik. Biz yaşamı vaat
etmek yerine Şengüller İnşaat kalitesiyle
bir villadan fazlasını, mutlu yaşanacak
mekanları yaratmaya çalıştık…
Masalların hayallerinden uyanıp
gerçeğini yaşamanız için…
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KONFOR
ve ergonomi
ADINA HERŞEY

“

Sakinlerimizin yaşamlarına bir artı
katabilmenin motivasyonu ile, İspanya'dan
ithal ettiğimiz, tekerlekli sandalye ile
girilebilen 8 kişilik asansörü ve her villa için
asgari 3 araçlık kapalı otoparkı ile direkt
villaya bağlanma imkanını konfor ve
ergonomi içinde sunuyoruz.

”

sizin için

DÜŞÜNÜLDÜ

BODRUM KAT
size özel

SOSYAL
odalar

Malikanelerinizde bulunan bodrum
katlarda, size özel sosyal mekanlar
yaratabileceğiniz odalarınızı ister hamam,
sauna, ﬁtness, sinema salonu olarak,
isterseniz de hobilerinize göre
şekillendirebilirsiniz. Hatta yardımcılarınız
için yaşam alanı da oluşturabilirsiniz.
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Her katın kendine has
modern mimarisi, esnek
kullanım imkanı ve
ergonomiyle birleşti.
Malikhanenizdeki teras katın
muhteşem manzarasındaki
günün ardından, teras
balkonunuzun üzerini ışıklı
pergolanızla kapatıp tüm
zamanınızı burada geçirebilir
yada mutfak ve banyosuyla
leb-i derya odanızı tek başına
suit bir daire gibi ister yatak
odası, ister oturma odası
olarak kullanabilirsiniz.

her zaman

MUTLU
uyanmak

İSTEMEZMİSİNİZ?
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Bostancı

24 saat güvenlik
ve kapıcı hizmeti

Akıllı ev
sistemleri

Isıtmalı (ısı pompalı)
ve Jakuzili havuz

Her villanın kendine
özgü bahçe sulaması

Maltepe

Pendik

Sabiha Gökçen Havaalanına
20 dk.
Sahil Yoluna
10 dk.

Heybeliada

Her villaya en az
3 araçlık kapalı
otopark alanı

İspanyadan ithal
tekerlekli sandalye ile
girilebilen asansör

Multi sistem
akıllı klimalar

Metro

Üst segment
yerden ısıtma sistemi
Büyükada

Deniz Kıyısına
3 dk.

Çevre Hastane
ve Okullara
10 dk.
Viaport Marina’ya
7 dk.

Deniz Otobüsüne
5 dk.

Üst segment
ankastre cihazlar

Sessiz çalışan
elektrikli panjur

Tüm donanıma
yeterli jeneratör

İskanlı villalar

TUZLA

MERCAN VILLAGE

sİz
HAYAL EDİN
BİZ
GERÇEKLEŞTİRELİM

*Kullanılan fotoğraﬂar gerçek Villa fotoğraﬂarıdır.

