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Bir NEF Keşfi: Foldhome
Dünyaya Örnek Oluyor

Dünyada ilk kez NEF tarafından uygulanan Foldhome konsepti, uluslararası mimar
ve tasarımcıların yakın markajına girdi. Ünlü tasarım ve mimarlık ofisleri, Nef’in
projelerini ve foldhome ünitelerini tasarlamak için sıraya girdi.

Bir NEF keşfi olan ve dünyada ilk kez NEF tarafından uygulanan Foldhome konsepti,
uluslararası mimar ve tasarımcıların yakın markajına girdi.

New York’tan Madrid’e

Londra’dan Amsterdam’a kadar birçok ülkeden gelen ünlü tasarım ve mimarlık ofisleri, Nef’in
projelerini ve foldhome ünitelerini tasarlamak için sıraya girdi.

Cannes’da Vitrine Çıktı

Fransa’nın Cannes şehrinde 12-15 Mart 2013 tarihlerinde düzenlenen MIPIM Fuarı’nda yer
alan NEF, dev gayrimenkul fuarını ziyaret eden binlerce profesyonele, Nef Flats Levent 163 ve
Nef Offices Dörtlevent 09 projelerinin yanı sıra, tasarımlarını ve Türkiye fikri mülkiyet hukuku
kapsamında koruması Nef’e ait olan Foldhome ve Foldoffice sistemini de tanıttı.

Gelecekteki Nef Projelerinin Mimarlığına ve Foldhome’ların Tasarımına Talip Olan Dev
İsimler
Dünyanın en iyi 3 mimarlık firması olarak kabul edilen, Londra’daki Yeni Wembley Stadı
mimarlarından Foster&Partners, dünyanın en yüksek binasi Burj Khalifa’yi tasarlayan SOM,
ve St.Petersburg’daki Dali Müzesi’nin mimarı HOK ile aynı anda çalışan Nef, foldhome ve
foldoffice ünitelerinin tasarımları için de dünyanın en prestijli tasarımcılarını projelerinde bir
araya getirmektedir.
Cannes’da Nef’in standını ziyaret eden, Nef’in mimarlarından SOM ve HOK dışında New
York’tan Bjarke Ingels Group, Madrid’ten Chapman Taylor, Sidney’den The Buchan Group,
Beyrut’tan Nabil Gholam, Londra’dan Benoy, Milano’dan Lombardini22 / Milano,
Amsterdam’dan Marcelwanders, Foldhome tasarımlarına ve yeni nef projelerinin
mimarlığına talip olan dev tasarımcı ve mimarlardan yalnızca birkaçıydı.
NEF Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede,
mimari ve tasarım açısından sektörde öncü bir rolü olan NEF projelerine ve Foldhome
konseptine gösterilen uluslararası ilgiden memnun olduklarını söyledi. Timur, “Uluslararası
marka olma yolunda ilerliyoruz derken, tasarımlarımızın da dünyaya örnek olacağı iddiasında
bulunmuştuk. Nitekim Ortadoğu’dan Avrupa’ya ve Amerika kıtasına kadar uzanan geniş bir
coğrafyadan Foldhome tasarımları ve yeni proje mimarlıkları için gelen bu işbirliği teklifleri
bir kez daha doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Mutlulukla söyleyebiliriz ki, Foldhome
Dünya mimarisine artık örnek teşkil ediyor” diye konuştu.
Foldhome Nedir?

Bir ev aldığınızda aslında 24 odalı bir eve sahip olduğunuz Foldhome sistemi, 5 bin m2'lik bir
evin sahip olabileceği özellikleri 100 metrekarelik ev içinde sunan mimari bir yaklaşımdır.
Standart bir evin ya da ofisin içine sığamayacak, hatta sitelerin alışılmış sosyal tesislerinin bile
kapsayamayacağı kadar farklı üniteler sunan Foldhome sistemi sayesinde, ev sahipleri müzik
odası, play station odası, özel sinema odası, karaoke - party odası, gusto odası gibi 24 farklı
üniteden rezervasyon sistemi ile yararlanabiliyor. Kullan-öde sistemi ile foldhome ünitesini
dilediğiniz zaman evinize ekleyip dilediğinizde çıkarabiliyor, bedelini sadece kullandığınızda
ödüyorsunuz. Yani evinizin içinde kullanılmayan bir alan ek bir maliyet yaratmadığı gibi, aidat
ücretlerini de büyük oranda düşürüyor.

