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Nef Suites Haliç 47’de yaşam başladı!
Satışları kısa zamanda tamamlanan Nef Suites Haliç 47’de anahtar teslimleri
tamamlandı. Nef Suites Haliç 47, şehrin hızına ayak uydurabilecek yakınlıkta
yaşamayı tercih edenler için ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor…
İstanbul’un şehir merkezinde yatırım değeri yüksek projeler geliştiren Nef’in, Haliç’teki
projesi Nef Suites Haliç 47’de anahtar teslimleri tamamlandı. 156 Milyon TL yatırımla hayata
geçirilen Nef’in 7 farklı serisinden biri olan suites konseptinin ilk örneği Nef Suites Haliç 47,
küçük metrekarelerde büyük yaşamak ve şehrin merkezinde yaşamayı tercih edenler için,
zamanın büyük kısmını trafikte geçirmeye gerek kalmadan, hayal edilen bahçeli site hayatını
şehrin merkezine getiriyor.
Nef Suites Haliç 47 ve Nef’in diğer tüm projelerinde bulunan; dünyada ilk kez Nef tarafından
uygulanan ve patenti Nef’e ait olan Foldhome konsepti ile bir eve sığmayacak tüm odaların
katlanarak eve dahil edilmesi sağlanıyor. Bir Nef keşfi olan Foldhome’da, alışılmış sosyal
tesislerden tamamen farklı ve kişiye özel kullanım alanları sunuluyor. Foldhome sistemine
göre, bir ev aldığınızda aslında 24 odalı bir eve sahip oluyorsunuz. Yaşadığınız binada yer alan
sinema

salonundan,

terasta

jakuziye;

mutfağınızı

kirletmek

istemediğinizde

kullanabileceğiniz tam donanımlı bir mutfaktan, piyano veya bateri çalmak istediğinizde
kullanabileceğiniz içerisinde küçük bir kayıt stüdyosu da yer alan müzik odasına kadar 24

farklı üniteden rezervasyon sistemiyle yararlanabiliyorsunuz. Bu 24 foldhome ünitesini
dilediğiniz zaman evinize ekleyip dilediğinizde çıkarabiliyor, bedelini ise sadece
kullandığınızda ödüyorsunuz.
Dünya’nın en iyi 10 mimarından 3’ü ile aynı anda çalışan tek Türk firması olan Nef, bu
projesinde de dünyanın en uzun binası olan “Burj Khalifa Duba”i projesine imza atan SOM ile
birlikte çalıştı. Binaların sadece cephesi ve lobisi değil, kapı kolundan asansör tuşuna kadar
hem birçok detay hem de Nef keşfi olan Foldhome üniteleri pek çok ödüle sahip dünyaca
ünlü tasarımcılar tarafından tasarlandı.

Hem lokasyonu hem de tasarımıyla beğeni topluyor
Levent’e 7 km, Taksim ve Mecidiyeköy’e 5 km uzaklıkta olan Nef Suites Haliç 47; tarihi şehir
merkezinde, kolay ulaşabilir, farklı bir tasarım anlayışıyla daire sahiplerine yepyeni bir yaşam
sunuyor. Nef İki Haliç projesinin hemen yanında bulunan proje, çevredeki üniversitelerde
okuyan birçok öğrenci ve genç profesyonel için kaliteli yaşam imkanı sağlıyor. Metro
durağına 15m ve metrobüse 1100m yakınlıkta yer alan Nef Suites Haliç 47, trafiksiz ulaşım
alternatifleri ile şehir hayatında rahat bir nefes almanızı sağlıyor.

