ULUSLARARASI EN İYİ
OFİS GELİŞTİRME
PROJESİ

AVRUPA’NIN EN İYİ
OFİS GELİŞTİRME
PROJESİ

TÜRKİYE’NİN EN İYİ
OFİS GELİŞTİRME
PROJESİ

özel ve kamusal alanların bir arada ve
birbirini destekler nitelikte olabilmesi,
ekonomik olması, verimlilik, gün
ışığının kullanılması, iklimsel verilerden
faydalanılması,
kendi
dünyasını
kurabilmesi ve bulunduğu çevreye artı
değer katabilmesi gibi ana temalar
üzerine geliştirildi.

Konsept
İstanbul başta olmak üzere büyük
şehirlerimizin çoğu her geçen gün
artan oranda fark edilebilir olma
kaygısıyla dikey olarak inşa edilmiş
yüksek plazalarla donatılıyor. Ama bu
donanım biçimi şehrin ahengini daha
da karmaşıklaştıran bir estetik kirlilik
meydana getiriyor; hem fonksiyonel
olarak hem de sürdürülebilirlik
açısından yalıtılmış ve yalnızlaştırılmış
yaşam ve iş ortamlarıyla bireyler
ortaya çıkarıyor.
İşte Lapis Han’ın yüksekliğini,
genişliğini, iç yapısını ve çevresel
düzenlemesini tasarlarken yaratıcı
ekibe ilham veren nokta, tam da bu
‘sorun’ oldu. Bodrum ve çatı katlarıyla
birlikte 12 kat olması kararlaştırılan
projenin konsept tasarımı, kullanışlılık,
farklı büyüklüklerde bölünebilirlik,

Konsept çalışmasına öncülük eden
felsefe, öngörülen inşaat alanının
ve imar durumunun kısıtlamalarını
ve olanaklarını en olumlu şekilde
kullanabilmenin
yolunu
bulmak
oldu. Böylece ‘lego yapı’ denilen ve
kişisel isteklerin yerine getirilebilirliği
konusunda esnek olma olanağı
veren temel yaklaşım ortaya çıktı. Bu
doğrultuda, yapının köşe noktalarına
gelen 195 m²’lik ofisler dışında her
şey lego yapının atomlarını karşılayan
57 m²’lik birime göre düzenlendi. Bu
birimlerin birleştirilerek büyük ofis
olabilme kapasitesi göz önüne alındı.
LAPİS HAN’ın proje tasarımını
şekillendiren bir diğer ana damar da,
ülke olarak çok iyi tanıdığımız ‘eski han’
formatı oldu. Bu format, açık koridorlar
üzerinden sağlanan yatay ulaşımı,
merdivenleri ve asansör çekirdekleriyle
bütün katlara, giriş avlusuna, sosyal
merkeze ve garaj katına bağlanabilen
bir proje çizilmesine öncü oldu.
GÜRALLAR YAPI A.Ş.
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İstanbul’un
Yükselen Değeri Kartal
Kartal, birbiri ardına gelen konut, otel ve ofis
projeleriyle İstanbul’un yeni çekim ve cazibe merkezi.
İki kıtayı birleştiren Marmaray projesine bağlanan
Metro Hattı, Sabiha Gökçen havaalanı, yapımı halen
devam eden iş ve konut projeleri, kültürel alanlar,
parklar, oteller, restoranlar ve marina Kartal’ın
çehresini yeniliyor. Dünyanın en büyük Adalet
Sarayı’nın bulunduğu bölge, eğitim kurumları,
hastaneler, alışveriş ve kültür merkezleriyle
yatırımın yeni adresi haline geliyor. Lapis Han’daki
ofisiniz ve mağazanız ile, İSTANBUL’un iş ve yaşam
dünyasının merkezindesiniz.

Mükemmel
Lokasyon
Kolay
Ulaşım
E-5 Üzerinde
Soğanlık Metro İstasyonunun önünde
Anadolu Adalet Sarayı 1km
Kartal Araştırma Hastanesi 1km
Tren İstasyonu 2km
Sahil Yolu 2km
Kartal İdo 3km
TEM Otoyolu 10km
Sabiha Gökçen Havalimanı 13km
Kadıköy 29dk
Maramaray bağlantısı entegrasyonu ile;
Levent		
35dk
Bakırköy		
60dk
Atatürk Havalimanı 70dk
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02

Resepsiyon Hizmetleri

Lapis Han
Avantajları

Asistan Hizmetleri
Her katta toplantı odaları
Her katta arşiv odaları
Kargo dağıtım ve toplama hizmetleri
Video konferans odası
Büyük toplantı odası

03

04

Siz Ofisinizi Verimli Kullanın,
Gerisini Biz Düşündük
Ofisinizde sıfır sorun için, teknik, stratejik ve lojistik destek hizmetleri Lapis Han’da.
Ünite sahiplerinin kullanımına hazır toplantı, video konferans ve arşiv odaları
Güvenlik hizmetlerinin yönetilmesi ve denetimi

Ofisiniz Ferah
İşiniz Rahat Olsun
•
•
•

3.40 metre tavan yüksekliği
İç dekorasyonu tamamlanmış ferah, rahat, kullanıma hazır ofisler
Genel kullanıma açık kat bahçeleri

Ortak alanların ve cephe sistemlerinin temizliği
Bina otomasyon sistemi takibi, arıza müdahale, periyodik kontrol ve bakım, onarım işleri,
raporlama, enerji ve sözleşme yönetimi
Bahçe ve iç mekandaki bitkilerin bakımı
Resepsiyon, posta ve evrak dağıtım hizmetleri yönetimi
Spor merkezi yönetimi
Kullanıcı memnuniyeti analizleri ve yönetimi

05

06

Altyapıda
		Üst Düzey
Yetkinlik

Lapis Han’da konforlu bir ofis hayatı için her ayrıntı A’dan Z’ye
düşünülmüş durumda.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mükemmel işleyen otomasyon sistemi
Fiberoptik bağlantı ile hızlı internet sistemi
TV ve uydu yayını
Müzik ve anons yayın sistemi
Jenaratör ve su deposu sayesinde kesintisiz elektrik ve su
Sağlam güvenlik altyapısı, CCTV sistemi
Yangın sistemleri
Merkezi ısıtma sistemi, bağımsız soğutma sistemi altyapısı
Enerji tasarruflu elektrik sistemi
Kullanıcı tanımlama ve tanıma sistemi
Doğal deprem izolatörü sistemi
A2 Sınıfı yanmaz ithal cephe sistemi
Çift açılır ısı yalıtımlı kanat sistemleri

Bizim İşimiz,
Sizin İşinizi Hafifletmek
İş hayatı yeterince zor. Ekstra kullanabileceğiniz tüm imkanlar
Lapis Han’da hizmetinizde.
•
•
•
•
•
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Spa, Etüt ve oyun alanlarının yönetimi
Talep edildiğinde ofis içi alanların temizliği
Santral - Çağrı Merkezi sekreterya hizmetleri
Kiracı / mal sahibi ilişkileri yönetimi hizmetleri
Asistan hizmeti, rezervasyon, seyahat ve kiralama hizmetleri
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SPOR

ÇOCUK AKTİVİTE

MERKEZİ

MERKEZİ

Lapis Han sağladığı ayrıcalıklarla
size daha kaliteli bir ofis yaşamının
kapılarını açıyor.

Konfor
Verimliliği
Arttırır

İşte Lapis Han’da yararlanabileceğiniz
benzersiz olanaklardan bazıları;

Kapalı yüzme havuzu

SPA

MERKEZİ

Fitness center
Sauna
Buhar odası
Masaj odası
Etüt odası
Oyun alanları

09

10

Profesyonelce Tasarlanmış
Estetikle Harmanlanmış Mağazalar…
11

12

Zarif, Şık

Canlı Bir Ortam...

Alternatif Mağaza Seçenekleri
Her Türlü Perakendecinin İhtiyacına Göre Tasarlanmış Sınırlı Sayıda Mağazalar
•
•
•
•
•
•
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Elektronik Market
Restoran – Cafe
Eczane
Kopyalama Merkezi
Banka Şubesi
Kuaför

•
•
•
•
•

Mini Market
Kuru Temizleme
Lostra Salonu
GSM Shop
Kitabevi

14

İşinize Küçük
Tatlar Katın

Yoğun iş temposundan biraz olsun uzaklaşıp; toplantılarınızı Lapis Han’ın
keyifli mekanlarına taşıyarak, hayatınıza küçük tatlar katacaksınız.
15

16

Çekim Alanı
KARTAL
Yaklaşık Nüfus
Nüfus Dağılımı
Genç Nüfus		
				

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Doğru Hedef Kitle
Lapis Han bünyesinde yer alan 1500’ün üzerinde ki ofis çalışanları ve çok
sayıdaki günlük ziyaretçi akışı, işletmeniz için bulunmaz bir hedef kitle
oluşturmaktadır.

: 550.000
: % 50 kadın, % 50 erkek
: (20 - 50 yaş arası)
Yaklaşık % 57

Okul
Hastane
Mesken
Resmi kurum ve kuruluşlar
Kültür merkezleri
Adliye
Marina
Sosyal tesisler
Yerli ve yabancı üretim firmaları
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Teknik Şartname
Teknik Şartname dahilinde yapılacak tüm imalatlara ilişkin genel hükümler; Bayındırlık Bakanlığı teknik şartnamesi ve tariflerine göre uygun olacaktır. Yapılacak her
türlü imalat Bayındırlık Genel Şartnamesinde tarif edilen şartlara uygun olarak yapılacaktır. Binada kullanılacak malzemeler TSE şartlarına uygun olacaktır.
1- BETONARME
Yapı betonarme karkas olarak yapılacak projesi TSE şartlarına uygun olacaktır. C35 beton dozajı kullanılacaktır. Demir donatısı nervürlü çelik kullanılacak gerekli
sıkıştırma vibratörlerle yapılacaktır. Yapının kat yükseklikleri Ruhsat Projesinde tariflendiği şekilde yapılacaktır. Kat yükseklikleri zemin kat dükkanlarda yaklaşık
olarak brüt 550 cm ( beşyüzelli santimetre) yükseklikte, normal ofis katlarında ise yaklaşık olarak brüt yükseklik 340 cm ( üçyüzkırk santimetre) olarak uygulanacaktır.
Plak döşeme sistemi uygulanacaktır. Temel radyetemel olarak yapılacak. Drenaj sistemi yapılarak gerekli Belediye kanalına bağlanacaktır.
2- DUVARLAR VE CEPHELER
2.1- Bütün dış duvarlar Bayındırlık Bakanlığı Şartnamesi ile belirtilen ısı yalıtımı değerini sağlayan değerde imal edilecektir. Gerekli yerlerde projelerine bağlı olarak
giydirme cephe ve/veya prekast cephe sistemi uygulaması yapılacaktır.
2.2- İç duvarlar üzerleri alçı sıva yapılacaktır. Alçı yapılan yerlerde köşelere aluminyum alçı köşebenti koyulacaktır.
2.3- Dış cephede prekast kaplama , giydirme cephe, alüminyum doğrama ve, alüminyum kompozit panel uygulaması yapılacaktır. Yangın merdiveni duvarı silikonlu
boya kullanılarak yapılacaktır.
3- YAPI GİRİŞ VE MERDİVENLERİ
3.1- Yapı girişinde mimari projeye bağlı olarak mermer veya granit malzeme kullanılacaktır.
3.2- Merdiven boşlukları boya yapılacaktır.
3.3- Dış giriş kapısı alüminyum kapı olarak yapılacaktır.
3.4- Ana giriş de mimari projesine uygun şekilde dekorasyon yapılacaktır.
3.5- Merdiven basamakları mimari projesine uygun şekilde granit, mermer veya muadili malzeme olacak, duvarları macunlu saten boya uygulaması yapılacaktır.
3.6- Merdiven korkuluklarında boyalı metal demir korkuluk uygulaması yapılacaktır.
4- ÇATI, BACALAR VE İNİŞ BORULARI
4.1- Çatı üzerine su yalıtımı kaplanacaktır.
4.2- Yağmur iniş boruları ve yağmur olukları yeterli sayıda ve kapasitede cepheye ve çatı kaplamasına uygun yapılacaktır.
4.3- Teras, balkon ve çatı giderleri yağmur suyu rögarına verilecektir.
5- ASANSÖR
5.1- 5 adet TSE belgeli asansör yapılacak ve paslanmaz otomatik kabin kapısı takılacaktır.
5.2- Kabin içi aydınlatması yeterli laminant kaplamalı füme aynalı dijital göstergeli metal kabartmalı olacaktır.
5.3- Asansör kat araları, zeminleri ve kapı kenarları granit veya mermer kaplanacaktır.
5.4- Asansör makine dairesi ses yalıtımlı olacaktır. Asansörlere ait elektirik saati ayrı olacaktır.
5.5- Elektirik kesintisi durumlarında asansörü kata indiren güç kaynağı sistemi bulunacaktır.
5.6- Asansör zemini mimari projesine uygun şekilde kaplanacaktır.
6- KALORİFER ,SICAK SU
6.1- Isıtma sistemi merkezi sistem ısıtma olup, Dizayn, Fırat veya muadili marka borulu sistem ısıtma olacaktır.
6.2- Sıcak su ve ısıtma tesisatı merkezi sistem ve pay ölçerli olacaktır.
6.3- Tesisat TSE belgeli projesine uygun olarak yapılacaktır.
6.4- Altta ve üstte tahliye musluğu takılacak olup, mobil sistem konulacaktır.
7- TEMİZ SU TESİSATI VE BATARYALAR
7.1- Temiz ve pis su boruları Dizayn, Fırat veya muadili marka olacaktır.
7.2- Ünitelerde ve ortak alanlarda kullanılacak olan WC muslukları Artema, ECA veya muadili marka aç kapa küreselli kromajlı takılacaktır.
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8- ELEKTİRİK TESİSATI
8.1- Yapı tesisatının inşaatında kullanılacak bütün kablolar TSE belgeli kablolar olacaktır.
8.2- Elektirik sistemi merdiven ve asansör trifaze ve ünite elektirik sistemi monofaze olacaktır. Ünitelerde sigorta tabloları girişte uygun yere konularaktır.
8.3- Elektirik çarpmasını kontrol için akım rölesi olacaktır.
8.4- Anahtar ve prizler Viko, Legrand ve muadili olacaktır.
8.5- Merdiven aydınlatması fotoselli olacaktır.

9- DOĞRAMALAR
9.1- Bütün pencere ve koridor kapıları aluminyum doğrama olarak projesine uygun yapılacaktır.
9.2- İç kapılar panel kapı veya lake mobilya kapı olacaktır. Kapı pervazları çivisiz sistem olacaktır.
9.3- Her ünitenin uygun yerinde mini portmanto yapılacaktır.
10- CAMLAR
10.1- Dış pencere camları doğramaya uygun en az 4+12+4 mm Isıcam olacaktır.
11- BOYA VE BADANA İŞLERİ
11.1- Ünite içlerinde duvarların tamamı macunlu su bazlı saten boya olacak Dyo, Betek veya muadili marka olacaktır.
11.2- Bütün tavanlar proje konseptin uygun olarak brüt beton olarak bırakılacaktır. Yapı betonarme kolonlarıda projesine uygun olarak brüt beton olarak bırakılacak ve
uzerlerinde herhangi bir kaplama olmayacaktır.
11.3- Merdiven boşluğu dış kapıdan başlayarak asansör kulesine kadar Dyo, Betek veya muadili marka boya yapılacaktır. Zemini macun çekilecek, desen ve renk seçimi
proje mimari tarafından seçilecektir.
11.4- Buna ilave olarak birinci bodrum kat ve zemin kat dükkanların dış cepheleri projeye uygun olarak kaplanacak, iç alanları ise sadece tüm gerekli mekanik, elektrik,
yangın tesisatları çekildikten sonra duvarları çıplak halde ve zeminleri tozumayı önleyen şap ile tesviye edilmiş halde tavanları çıplak halde ve ön cephe vitrinleri
genel projeye uygun kaplı teslim edilecektir.
12- MERMER VE SERAMİK İŞLERİ
12.1- Yapıdaki tüm ıslak mekanların duvar ve zeminleri 1. sınıf uygun ebat ve renkte Eczacıbaşı, Kütahya seramik, Çanakkale seramik veya muadili marka olacaktır.
12.2- Seramik uygulaması 1. sınıf işçilikle yapılıp seramik aralarına artı koyularak derz dolgu ile yapılacaktır.
12.3- Duvar diplerine uygun süpürgelik dönülecektir.
13- OFİS ÜNİTELERİ İÇLERİ
13.1- Zemin laminat parke yapılacaktır. Duvar birleşimlerinde süpürgelik yapılacaktır.
13.2- Duvarlar pürüzsüz macunlu saten boya yapılacaktır. Tavan brüt beton olarak bırakılacaktır.
13.3- Her ünite için elektrik merkez kutusu daire girişinde konumlandırılacaktır.
14– YAPI ANA KORİDORLARI
14.1- Yapı ana koridorları Eczacıbaşı, Kütahya seramik, Çanakkale seramik veya muadili marka seramik kaplama yapılacaktır. Seramik boyut ve renk seçimi proje mimarı
tarafından seçilecektir.
14.2- Duvarları macunlu saten boya olacaktır.
14.3- Koridorlar açık koridor olarak dış hava şartları ile temasta olacaktır.
14.4- Koridorların tavanı asma tavan yapılacak, asma tavan içinden elektrik ve mekanik hatları geçirilecektir.
15- PEYZAJ
15.1- Peyzaj projesine uygun olarak bahçe tanzimi yapılacak projeye uygun ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışması yapılacaktır. Bahçe aydınlatması yapılacak çim
taşı ve dekoratif karo taşları kullanılacaktır.
15.2- Kat bahçeleri ve teraslarda zeminler seramik kaplama olacak ve saksılarda bitkilendirme yapılacaktır.
16- BODRUM KAT VE OTOPARK
16.1- Yapının bodrum katının otopark zeminine tozumayı önleyen şap atılacaktır. Duvarları, tavanı, kolonları brüt beton olarak bırakılacaktır. Sığınak, su deposu, su ve
elektrik panoları bodrum kata yapılacaktır.
16.2- Yapının teknik ihtiyaçları ve teknik odaları mümkün mertebe bodrum katta çözülecektir.
16.3- Bodrum katlar açık veya kapalı bodrum kat olarak yapılabilirler.
17- KLİMA ÜNİTELERİ ALT YAPISI
17.1- Klimalarla ilgili gerekli borulama ve kablolama işlemlerinin yapılabilmesi için her üniteye ait borulama ve kablolama alanı hazırlanacak, klima dış üniteleri için
katta, çatıda veya projesine göre uygun görülen yapının bir yerinde klima dış ünite yerleri ayrılacak ve projesine işaretlenecektir.
18- GÜÇ KAYNAĞI
18.1- Güç kaynağı elektrik kesilmesi esnasında yapının minumum ihtiyaçlarını gidermek için ihtiyacı olan enerjisini sağlayacak şekilde planlanacaktır.
19- HAVALANDIRMA
19.1- Yapının havalandırması doğal havalandırma olarak her ünitenin kendi açılır pencereleri ile sağlanacaktır.
20- ORTAK ALANLAR
20.1- Yapının girişinde giriş lobisi yapılacak ve lobi tasarımı mimari projesine uygun şekilde 1. sınıf malzeme ve işçilik ile tamamlanacaktır.
20.2- Yapının çekirdeklerinde mimari projesine uygun şekilde teknik alanlar yapılacaktır.
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Ofis Kat Planları
1.KAT PLANI

21

2.KAT PLANI

22

3.KAT PLANI

23

4.KAT PLANI

24

5.KAT PLANI

25

6.KAT PLANI

26

7.KAT PLANI

27

8.KAT PLANI

28

Ofis Tipleri
TİPB
BRÜT : 95 m2
NET : 76 m2

TİPA
BRÜT : 57 m2
NET : 38 m2

TİPC
BRÜT : 159 m2
NET : 106 m2

29

30

TİPD

TİPF

BRÜT : 193 m2
NET : 129 m2

TİPE
BRÜT : 195 m2
NET : 130 m2

31

BRÜT : 216 m2
NET : 144 m2

TİPG
BRÜT : 114 m2
NET : 76 m2
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Mağaza Kat Planları
3DPLAN

3DPLAN

METRO KATI
33

AVLU KATI
34

METRO
GİRİŞ
KATI

35

AVLU
GİRİŞ
KATI

36

NO3

Mağaza Tipleri

BRÜT : 207,70 m2
NET : 188,82 m2
TERAS : 45,34 m2
KULLANIM ALANI : 253,04 m2

NO2
BRÜT : 415,98 m2
NET : 378,17 m2
TERAS : 32,32 m2
KULLANIM ALANI : 448,30 m2

KULAKCIK
TOPLAM
KULLANIMI
BRÜT : 623,68 m2
NET : 567 m2
TERAS : 77,7 m2
KULLANIM ALANI : 701,03 m2

B2 KATI

METRO KATI

B2 KATI

B3 KATI

B3 KATI
37

3 nolu bağımsız bölüm 2 nolu bağımsız bölüm ile birleşerek kullanılabilir.
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NO21

NO24

BRÜT : 239,91 m2
NET : 194,33 m2
AVLU : 22,36 m2
TERAS 1 : 251,92 m2
TERAS 2 : 51,10 m2
KULLANIM ALANI : 565,29 m2

BRÜT : 570,60 m2
NET : 482,86 m2
AVLU : 15,43 m2
MAĞAZA BAHÇESİ : 103,61 m2
KULLANIM ALANI : 586,03 m2

Metro giriş katındaki 5 nolu
mağaza ile birlikte kullanılabilir.

Metro giriş katındaki 8 nolu
mağaza ile birlikte kullanılabilir.

Tefrişli Plan

Tefrişsiz Plan

NO22
NO23
BRÜT : 110,19 m2
NET : 89,49 m2
AVLU : 53,91 m2
KULLANIM ALANI : 164,10 m2
Metro giriş katındaki 6 ve 7 nolu
mağazalar ile birlikte kullanılabilir.
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NO25
BRÜT : 570,60 m2
NET : 482,86 m2
AVLU : 15,43 m2
MAĞAZA BAHÇESİ : 103,61 m2
KULLANIM ALANI : 586,03 m2
Metro giriş katındaki 9 nolu
mağaza ile birlikte kullanılabilir.
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NO29
BRÜT : 145,73 m2
NET : 118,35 m2
AVLU : 26,93 m2
ÖN TERAS : 128,92 m2
KULLANIM ALANI : 301,58 m2

NO26
NO27
BRÜT : 110,19 m2
NET : 89,49 m2
AVLU : 53,91 m2
KULLANIM ALANI : 164,10 m2

Tefrişli Plan

Metro giriş katındaki 10 ve 11 nolu
mağazalar ile birlikte kullanılabilir.

NO28
BRÜT : 239,91 m2
NET : 194,83 m2
AVLU : 22,36 m2
ÖN TERAS : 128,92 m2
KULLANIM ALANI : 391,19 m2

Tefrişsiz Plan

NO30
BRÜT : 145,73 m2
NET : 118,35 m2
AVLU : 26,93 m2
ÖN TERAS : 101,40 m2
KULLANIM ALANI : 274,06 m2

Metro giriş katındaki 12 nolu
mağaza ile birlikte kullanılabilir.
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NO4

NO8

BRÜT : 142,36 m2
NET : 118,64 m2
KULLANIM ALANI : 142,36 m2

BRÜT : 751,54 m2
NET : 626,29 m2
KULLANIM ALANI : 751,54 m2
Avlu giriş katındaki 24 nolu
mağaza ile birlikte kullanılabilir.

NO5
NO6
NO7
BRÜT : 96,22 m2
NET : 80,19 m2
KULLANIM ALANI : 96,22 m2

NO9
BRÜT : 751,54 m2
NET : 626,29 m2
KULLANIM ALANI : 751,54 m2
Avlu giriş katındaki 25 nolu
mağaza ile birlikte kullanılabilir.

Avlu giriş katındaki 21-22-23 nolu
mağazalar ile birlikte kullanılabilir.
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NO10
NO11
NO12
BRÜT : 96,22 m2
NET : 80,19 m2
KULLANIM ALANI : 96,22 m2
Avlu giriş katındaki 26-27-28 nolu
mağazalar ile birlikte kullanılabilir.

NO13
NO14
BRÜT : 96,22 m2
NET : 80,19 m2
KULLANIM ALANI : 96,22 m2

NO16
BRÜT : 73,57 m2
NET : 61,31 m2
KULLANIM ALANI : 73,57 m2

NO15
BRÜT : 239,58 m2
NET : 199,65 m2
KULLANIM ALANI : 239,58 m2

NO17
NO18
NO19
NO20
BRÜT : 166,32 m2
NET : 138,60 m2
KULLANIM ALANI : 166,32 m2
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Köklü Bir
Kalite Anlayışı:
Gürallar Yapı
1948 yılında ticari faaliyetlerine başlayan Gürallar Grubu bünyesindeki gayrimenkul gatırım ve geliştirme şirketi
olan Gürallar Yapı, 2010 yılına kadar Gürallar Grubu’na ait yatırımların geliştirmesini ve inşaatını yaparken , 2010
yılından sonra gayrimenkul sektörüne hizmet vermeye başlamıştır.
Günümüze kadar yaklaşık 2 milyon metrekare arazi üzerinde 370 bin metrekare inşaat alanına ulaşan sayısız
başarılı projeye imza atmış olan Gürallar Yapı’nın tamamlanmış projeleri arasında dünyaca ünlü Ali Bey Resort
Otelleri, ArtCraft Fabrikaları, çeşitli konut ve okul inşaatları yer almaktadır.
Faaliyetlerine başladığı ilk yıllardan günümüze kadar bir çok projeyi başarıyla tamamlayan şirket, her geçen gün
yıldızı daha da parlayan Türk gayrimenkul ve inşaat sektörü içinde kısa zamanda haklı bir yer edinmiştir.
Köklü Gürallar geleneğinin bir parçası olan şirket, profesyonelliğe ve kaliteye önem veren yaklaşımının sonucunda
elde ettiği bu güvenilir konumu bugün de devam ettirmektedir.
Gürallar Yapı Lapis Han Projesi ile International Property Avards tarafından ödüllendirilerek, 2013-2014 yılında
“Dünyanın, Avrupa’nın ve Türkiye’nin en iyi ofis geliştiricisi” ödülünü kazanan ilk ve tek Türk firması olma ünvanını
elde etmiştir.
En iyi lokasyonlarda en kaliteli projeler yapmak hedefiyle gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Gürallar Yapı,
sürdürülebilir, doğaya saygılı, geleceğe taşınacak ve teknolojik altyapıya sahip yapılar geliştirmeyi ilke edinmiştir.
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www.gurallaryapi.com
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Çözüm Ortakları
Yatırımcı				
Gayrimenkul Geliştirme		
Proje Geliştirme Danışmanı		
Tasarım Danışmanı			
Mimari Tasarım			
Statik Projelendirme			
Mekanik Projelendirme		
Elektrik Projelendirme		
Jeolojik Etüd				
Yangın Güvenliği Danışmanlığı
Pazarlama/Satış Danışmanlığı
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: Gürallar Grubu
: Gürallar Yapı A.Ş.
: Çelen Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık
: IMS Mühendislik
: Nevzat Sayın Mimarlık Hizmetleri
: Parlar Mühendislik
: Rota Mühendislik
: Enkom Mühendislik
: Geoteknoloji Mühendislik
: Etik Mühendislik
: Aremas Gayrimenkul Danışmanlık

Bu tanıtım dosyasında belirtilen tasarım kriterleri, ünite alan bilgileri, ünite adetleri , metrekare bilgileri ve her türlü ürün tanımlayıcı belirteçler bağlayıcı nitelik taşımamaktadır;
Gürallar Yapı A.Ş. tüm bu bilgilerle ilgili kısmi veya komple değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

50

E -5

Lapis Han’a ve
Size Ulaşmak

Çok Kolay

E-5

Kar
tal K
avşa
ğı

51

52

Esentepe Mah. E-5 Güney Yanyol No: 23 Soğanlık Metro Çıkışı Kartal / İstanbul
lapishan.com | info@lapishan.com

444 6 577

