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Dragos, Orhantepe; eşsiz deniz ve adalar manzarası , 

doğal güzellikleri ve  sağladığı rekreatif olanaklarla şehir 

merkezinde doğal yaşam fırsatı sunan ilçenin en prestijli 

semtidir.

Önünüzde sahil yolu, arkanızda E-5; yanı başınızda 

Sabiha Gökçen Havaalanı, Bostancı İskelesi.

Yakınlığı ile şehir yaşamından kopmadan, şehir 

karmaşasından uzak bir yaşam sunmaktadır.
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DEĞERVERDİĞİNİZ
HER ŞEYE DAHA FAZLA

ZAMAN AYIRIN… 4
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Böylece sahiplerine hem güvenliği düşünülmüş hem 

de özgürce kullanabilecekleri mekânlar sunuyor.

Dragos SerenityVillageVillaları, site hayatının tüm 

avantajlarına sahip olmakla birlikte müstakil 

hayatın gereklerini de yerine getiriyor
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Denize karşı 

konumlandırılmış 4 lüks 

villadan oluşan Serenity

Village sanki gizli bir 

cennet.  Her villanın 

kendine ait havuzu, özel 

tasarım asansörü ile doğal 

çitlerle çevrelenmiş 

otomatik sulamalı, drenajlı, 

aydınlatmalı peyzajlı 

bahçeleri mevcuttur.

.
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SİZE AİT ISITMALI , 

JAKUZİLİ ve LED 

AYDINLATMALI 

HAVUZUNUZDA  İSTER,

GUNUN STRESINI ATIN 

İSTER MISAFİRLERİNİZE 

HAVUZ PARTİSİVERİN…
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Mutfak dolaplarında üst segment full aksesuarlı İtalyan Veneta

Cusine,  Samsung tezgah ve pano, ankastre cihazlarda Miele, 

davlumbazda özel tasarım İtalyan Elica, evye ve bataryalarda  

Franke tercih edilmiştir. 
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- Pencere doğramaları ağaç desenli çift açılımlı (normal ve 
vasistas açılımlı) Rehau Brilant PVC doğrama, hebeschibe
kayar kapı sistemi.

- - Tüm pencere ve fransız balkonlar elektrikli tam otomatik 
panjur sistemi (Fransız Somfy motor)
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Mobilyalarda  özel tasarım 

çalışan Art Design

firması,seramiklerde 

Villeroy Boch tercih 

edilmiştir.

- Hidromasajlı duş sistemi

- Bina içinde 3. 

sirkülasyon boru 

tertibatı ile musluğu 

açar açmaz 

beklemeden sıcak su 

sistemi

- Jakuzili dış 

panoramik manzaralı 

ebeveyn banyo
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Vitrfiyelerde İtalyan Bocchi markası, Vitra’nın ödüllü İstanbul 

serisi ile batarya grubu olarak da Hans Grohe ve Vitra

kullanılmıştır.
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- Sessiz, özel tasarımlı, tekerlekli 

sandalye girmesine de müsait 

teleskopik açılır kapılı hidrolik lüx

avrupa asansör
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SerenityVillage ‘de kalite ve marka değeri yüksek ürün ve 

malzemeler seçilmiştir.

Detay çözümlemelerinde ve uygulamalarda sağlamlıktan ve 

estetikten ödün verilmemiştir.
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-Isıtma sistemi yoğuşmalı, maksimum ekonomik, elektronik 

beyinli, tam otomatik Vaillant kombi 

-Fonksiyonel Mitshubishi Electric Klima iklimlendirme sistemi

-Carisa paslanmaz çelik ve aluminyum dekoratif radyatörler ve 

havlupanlar

-Botech full hırsız, gaz, duman vs. alarmı, kameralı izleme 

sistemi, güvenlik ile dahili görüşme sağlayan lcd ekran renkli 

görüntülü intercom sistemi ve 24 saat güvenlik

- ADSL, uydu ve kablolu yayın

- İthal 1.sınıf lüx lamine parke 

merdiven ve zemin kaplaması
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Yaşamayı zevk haline getiren ,kullanıcısına ilham verecek  

fonksiyonel, nitelikli ve estetik mekanlar oluşturmak 

hedeflenmiştir. 



Tüm bloklarda her turlu kullanıma olanak sağlayabilecek olan 

masif barbekülü, ısıtma mutfaklı tv alt yapılı 110m2 manzara 

terası mevcuttur.

MUHTEŞEM DENİZ VE ADALAR 

MANZARASININ KEYFİNİ
ÇIKARTIN…
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- Her villaya özel otomatik devreye girip çıkabilen 

Amerikan GenPower jeneratör

- Her villaya enaz 2 otoparklık kapalı garaj 

- Duvarlar ve yürüme 

yolları led aydınlatmalı
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- Temel altı masif sert zemin

- Emniyet katsayıları 

arttırılmış radye temel

- Saha ve bina çevresine en 

uygun drenaj sistemi

- C30 betonarme betonu 

- Deprem yönetmeliğinden 

%25 daha üst düzeyde 

emniyetli b.arme hesapları

- Kat betonlarında B1 sınıfı 

yanmaz strypor asmolen ile 

hafiflik, ses ve ısı izolasyonu 

- İç ve dış duvarlarda ytong

duvar ile ısı, ses izolasyonu, 

hafiflik ve monoblokluk

- Dış cephe mantolaması

Alman Weber WDVS paketi 

ve Weber dış cephe boyası

- Trifaze elektrik ve statik 

elektriği önleyici Faraday

kafesi  bazı özellikleridir.

- Çift cidarlı paslanmaz çelik 

bacalı şömine alt yapısı ve 

barbekü
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Villalarımızın 

toplam brüt 

alanı 460m2 

dir. 

Bunun 

haricinde 

havuz, makine 

dairesi ve 

ortak kapalı 

garajımız 

mevcuttur.
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