


ThePalaceUno Atakumun merkezinde 18 adet 
3+1 daireden oluşan konut alanları ile bütünleş-
miş geniş, ferah ve huzur dolu bir ev yaşamını 
sizlere sunuyor.
 
Yenimahalle Atakum’da merkezi konumuyla 
ThePalaceUno size yeni şehrin kapılarını açıyor.

www.thepalaceuno.c o m
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Evinizde kendinizi güvende hissetmeniz için herşeyi 
düşündük. Güvenliğiniz emin ellerde!
Site içerisini  yüksek çözünürlükte izleyen kameraların 
yanı sıra, güvenlik personelimizle de siz uykudayken biz 
yanınızdayız.
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Spor salonunuzu  uzaklarda aramayın, 
asansörünüzle inecek kadar yakında-
sınız, isterseniz diyet barda meyvenizi 
yiyebilirsiniz.

ThePalaceUno
HAYATINIZI 
DEĞİŞTİRECEK!
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Akıllı Ev Sistemi ile size dünyanın her yerinden 
evinize ulaşabilme imkanını sunuyoruz.

Evinizden uzaktayken bile klimanızı kontrol 
edip, elektrik, ısıtma ve ışık sistemlerinize 
müdahale edebileceksiniz.

Mobil cihazlarınızdan, evinizdeki elektriğe 
müdahale edebilecek, böylece enerji tasarrufu 
ve güvenliğinizi sağlayabileceksiniz. 

Evinizdeki sensörler aracılığı ile hava kalitenizi 
ölçebilecek, iç ve dış hava durumunu her an 
takip edebileceksiniz.

AKILLI EV 
SİSTEMİ
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Ferahlık isteyenler ThePalaceUno sizin için en iyi seçim. Tavanlar 
tam 2.80 (mt). Konforun ve rahatlığın tadını çıkartacaksınız. 
Emin olacağınız tek şey misafi rlerinizin evlerine dönmek 
istemeyecekleridir.

4 Mevsim
bu mutfaktan ayrılmak 
istemeyeceksiniz.
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1 - Salon:  30.03 m2
2 - Mutfak:  15.39 m2
3 - Ebeveyn Yatak Odası:  19,62 m2
4 - Çocuk Odası:  11.52 m2 
5 - Oturma Odası: 12.60 m2
6 - Banyo: 3.67 m2
7 - Ütü Odası: 4.61 m2
8  - Giriş Holü: 6.61 m2
9 - Banyo: 4.73 m2
10 - Antre: 6.73 m2

Toplam Net m2: 115.54 m2

Balkon: 11.80 m2

Balkon: 5.58 m2

Balkonlar dahil m2: 132.92 m2

Toplam Brüt Alan: 151.13 m2
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TEKNİK ÖZELLİKLER

  Radye temel sistemi ile güvenliğiniz emin ellerde.

  Otomatik hidrofor ve yüksek kapasiteli içme suyu deposu.

  Bina dış cephesinde enerji ısı yalıtım yönetmeliğine uygun mekanik ısı yalıtımlı dış cephe kaplaması 
ve mantolama.

  Dış cephe duvarlarında tuğla duvar, gazbeton ve izotuğla ile şık tasarım.

  İç cephe duvarlarında tuğla duvar, gazbeton ve alçıpan bölme duvar.

  Bina içerisinde kullanılacak asansörler; TSE normlarına uygun olan yüksek kalite markalardan 
oluşacak, tüm asansörler bodrum katlara inecektir. Asansör kabinleri havalandırmalı ve interkom 
sistemli olacak, enerji kesilmesi halinde kabinler yedek batarya marifeti ile katlara gelerek kapıların 
açılmasına imkan verecektir.

  Daire içlerindeki elektrik tesisatları, anahtar ve prizler TSE normlarında uygun yüksek kalite ürünler 
olacaktır.

  Akıllı ev sistemleri her daire için standart olarak sunulacaktır. Eviniz, Android veya IOS işletim 
sistemi yüklü olan tüm akıllı telefonlar ile yönetilebilir olacaktır.

  Thepalaceuno ile güvenliğiniz yüksek çözünürlüklü kameralar ile 7/24 takip edilecek, bina sunucu 
sistemlerinde görüntüler saklanacaktır.

  Bina içlerinde toplantı ve sosyal aktivite alanları.

  Modern çevre ve peyzaj düzenlemesi.

  Dairelerde ütü odası, geniş ve ferah balkonlar.

  Yangın yönetmeliklerine uygun bina tasarımı; kat hollerinde yangın ihbar butonu ve yangın alarm 
sistemi, daire içlerinde çok noktada duman detektör sistemi, yangın suyu deposu.

  Blok içerisinde 1 adet Yangın, 1 adet ortak kullanım merdiveni olmak üzere 2 merdiven.
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Bu katalog tanıtım amaçlı olup, uygulamada farklılıklar olabilir. Onaylı mimari proje esastır. 
Ayrıca BENSUM Mühendislik A.Ş. projede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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www.thepalaceuno.c o m

Atakum Yeni Mahalle 3385 Sok.  Samsun/ TÜRKİYE



ThePalaceDuo projesi için lütfen kataloğun diğer yüzünü açın.


