İnce düşünülmüş ve
tasarım odaklı projelerin yaratıcısı NEF,
bu yıl ilk kez MIPIM’e katıldı
Özgün bir mimari yaklaşımla tasarladığı projeler ile sektörde kısa sürede başarısını
kanıtlayan Nef, bu yıl ilk kez, 6-9 Mart 2012 tarihleri arasında Cannes’da düzenlenen
MIPIM fuarına katıldı.
Dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarı olarak anılan MIPIM’de bu yıl, Riviera katında
ziyaretçilerini ağırlayan Nef; Türkiye ve Amerika’daki 11’in üzerinde projesini ve Nef
Keşifleri’ni sergilediği 60m² ’lik, Nef’in yenilikçi duruşu ve yaratıcılığından izler taşıyan
stand çalışmasıyla büyük ilgi gördü.
MIPIM boyunca düzenlenen Türk Paneli’nde konuşan Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden
Timur, projeleri hakkında detaylı bilgileri ve Türkiye’deki gayrimenkul sektörünün 2023
yılına ait durumu ile ilgili öngörülerini paylaştı.
NEF HAKKINDA
‘Nefes’ ten ve ‘nefesin, yaşamın en büyük vazgeçilmezi oluşundan’ esinlenerek yaratılan
Nef, hayal ederek ve düşünerek yola çıkıyor. Başkalarının kurduğu hayaller ve belirlediği
ihtiyaçlarla sınırlı kalmayarak her çözüme yeni bir alternatif üretmeye çalışıyor. Akılcı,
mütevazı ama aynı zamanda rafine, özgün ve paylaşımın mümkün kılındığı bir yaşam
tarzını temsil ediyor.
Altında ofisler, suitler, apartmanlar, flatler ve dormlar olmak üzere 5 seri barındıran Nef,
tasarıma verdiği önemle ve bu konuda diğer projelere ettiği öncelikle, yapılmakta olan
diğer tüm projelerden ayrışıyor. Projeleri ve patentli keşfi foldhome’da birlikte çalıştığı
dünyanın önemli tasarımcılarının ürünleri ile, 2011 itibariyle dünya çapındaki tasarım
fuarlarına da katılacak olan Nef, tasarımın herkes için bir lüks değil, bir yaşam biçimi
olmasını hedefliyor.

Foster + Partners, dünyanin en yüksek binasi Burj Khalifa – Dubai’yi ve İkiz Kuleleri’nin
yerine yapılan One World Trade Center’in mimarı SOM ve kurulduğu 1955 yılından bu
yana gerçekleştirdiği projelerle pek çok uluslararası ödül alan, projeleri arasında
Foster&Partner’s ile birlikte yürüttüğü Londra’daki dünyaca ünlü Yeni Wembley Stadı, St.
Petersburg’daki Dali Müzesi, Boston’daki Logan ve Hindistan’daki Bengaluru gibi pek çok
havalimanı bulunan HOK, Tago gibi önemli mimarlık firmalarının yanı sıra, global başarılara
imza atmış Autoban ve genç Türk mimarlardan oluşan Mimark ile de çalışan Nef, foldhome
ve foldoffice ünitelerini de dünyanın önde gelen tasarımcılarıyla yaratıyor.
18 günde satışı tamamlanan Nef İki Haliç, 34 günde satışı tamamlanan Nef Kağıthane 11
Residential ve iki ayda tamamı tükenen Nef Kağıthane 11 Offices ile Nef 163 Levent
Projeleri’nin temelinde, dünyanın en iyi mimar ve tasarımcılarıyla yapılan işbirliği ve “nefes
alınabilecek yaşam alanları” yaratma düşüncesi yatıyor.
Bir Nef keşfi olan folhome ve foldoffice ile ince düşünülmüş ve fonksiyonel yaşam alanları
yaratan marka, Garantili Proje Sistemi ile proje bedelinin inşaatın başlangıcından sonuna
dek bankada muhafaza ediyor ve oluşabilecek tüm finansal riski sıfıra indiriyor.
foldhome sistemine göre, bir ev aldığınızda aslında 24 odalı bir eve ait bütün imkanlardan
yararlanıyorsunuz. Yaşadığınız binanın altında ve üstünde, kapalı basketbol sahası, sinema
salonu, play station odası ve misafir odaları gibi alanlardan oluşan; istediğiniz zaman
evinize ekleyip dilediğinizde çıkarabileceğiniz, bedelini sadece kullandıkça ödediğiniz 24
farklı ünitenin yer aldığı bir sistem.
Aralarında Sébastien Agneessens, Dror Benshetrit, Stefan Boublil, LTL Architects, Harry
Allen, Alper Böler gibi isimlerin bulunduğu foldhome tasarımcıları, ‘5000 m2 eviniz olsaydi
icinde neler olsun isterdiniz’ sorusundan yola çıkıyor.
Başarıları
 Nef, 2010 Dünya Mimarlık Festivali’nde, Nef 163 Levent Projesi ile “En İyi Konut”
dalında finalistlik


Nef 04 Kemerburgaz Apatments - ArkiParc finalistliği



Nef 05 Levent Offices “2011’in En İyi Ofis Binası” Ödülü



17 yıllık tarihinde, 100% Design London’a katılan ilk gayrimenkul firmasıdır.
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