Çağdaş
yaşamlar
kurar.

Hayata bakışınızı
değiştiren fikirler...

Hakkımızda
Grup Atlantis, 1998 yılında Temiz Ailesi tarafından
kurulmuştur. Konut ve ticari yapı alanındaki

20 yılı aşkın deneyimlerini Grup Atlantis çatısı
Günümüz insanının ihtiyaçları da

altında devam ettirmektedirler.

Bütün bu beklentilere cevap veren

Kurulumundan bu yana ciddi bir markalaşma

günümüzde her zamankinden daha

yenilikçi ve müşteri memnuniyetini ön planda

gerektiriyor.

bir inşaat firması haline gelmiştir.

zevkleri de artık çok daha farklı.
tasarımları hayata geçirmek ise

ve kurumsallaşma süreci geçiren Grup Atlantis,

fazla uzmanlık ve bilgi birikimi

tutan anlayışıyla, kaliteli yapılar meydana getiren

Grup Atlantis, bugünün ve yarının

çağdaş yaşam alanlarını, İstanbul’un
en planlı gelişen bölgesi Kurtköy’de
sizin için kuruyor. Kurtköy’de pek

Grup Atlantis, konutlar, ticari yapılar ile

Grup Atlantis, yenilikçiliğinin yanı

Grup Atlantis, gelecekteki yapıların estetik,

da benzersiz bir konumda. Çünkü

bir tasarım yaklaşımı ve gelişmiş mühendislik

çok ilkin altında imzası bulunan

sanayi yapıları inşa etmektedir.

sıra çözüme yönelik yaklaşımıyla

teknik ve mimari anlayışını, çağın ilerisinde

Grup Atlantis, bu konudaki başarının

teknikleriyle, bugünden hayata geçirmektedir.

temelde insanı ve ihtiyaçlarını doğru
anlamaktan geçtiğini çok iyi biliyor.

Grup Atlantis, topluma, çevreye, doğaya ve insana saygısı olan, sorumluluklarının farkında bir firmadır.

Yapıların inşa süreçlerinde de sorumluluklarını asla unutmaz; tasarımları, faydası bol yapılara dönüştürür.

Atlantis imzasını taşıyan yapılar, her detaya azami özenin gösterildiği bir anlayışla hayat bulmakta, bu anlayış
yapının her metrekaresinde gözlemlenebilmektedir. İnşa edilmiş ya da edilecek bütün projeler,
Grup Atlantis’in kalite, güven ve tasarım güvencesi altındadır.
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Vizyonumuz
Deneyimlerimizin ışığında yürüdüğümüz yolda; müşteri

memnuniyetinden, mükemmele ulaşma çabamızdan, sürekli
gelişme ve fark yaratma anlayışımızdan taviz vermeden;

insana, topluma, çevreye ve doğaya saygımızı koruyarak,

marka ve kurum değerlerimizin devamlılığını sektörde öncü bir
yer edinerek sağlamak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak.

Misyonumuz
Müşterilerimizin, günümüzün yaşam anlayışına paralel

olarak değişen, ihtiyaç ve beklentilerine; bilgi birikimimiz,
profesyonel deneyimimiz ve teknolojinin sunduğu en

gelişmiş olanaklarla cevap vererek güvenilir ve kaliteli yaşam
merkezleri yaratmak. Bu yaratım süreci içinde ve sonunda

oluşturduğumuz kurum kültürümüzü ve yönetim felsefemizi,
çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle paylaşmak.

Değerlerimiz
İnsana ve Çevreye Saygı
Demokratik ve Katılımcı Ortam
Topyekün Mükemmelleşme ve Sürekli Gelişim
Takım Ruhunun Canlılığı ve Devamlılığı
Takımdaşlık
Uzlaşma
Deneyim
Müşteri Memnuniyeti
Bilgi Birikimi ve Profesyonel Özeleştiri
Pozitif Düşünce ve Pozitif Enerji
Güvenilirlik
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World Atlantis

Efsaneyi yeniden inşa ettik...

Kurtköy’de, yüksek teknoloji ile inşa

edilen World Atlantis, Grup Atlantis’in
en iddialı projelerinden biridir.
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Grup Atlantis mühendisleri tarafından dizayn edilen World Atlantis, farklı beğenilere uygun bir yaşam
alanı sunarken, klasik alışveriş merkezi anlayışının dışında, modern mimarisiyle dikkat çekiyor. World
Atlantis’te mağazalar, ilgili sektörlere göre katlara ayrılmıştır. Mağaza alanları değişen büyüklüklerde
olup işlevsel alanlar yaratmak için birleştirilebilir niteliktedir.
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World Atlantis’te 166 dükkan
ve 130 daire bulunuyor.
İçindeki seçkin restoran ve kafeler
ile doyumsuz lezzetler sunarken,
eşsiz teras manzarası ve özel kış
bahçesiyle misafirlerinin keyifli
vakit geçirmesini sağlıyor.

• 70.000 m2 kapalı alan,

• Çocuk eğlence bölümleri,

• 52.500 m2 AVM kapalı alanı,

• Açık ve kapalı kafe-fast food alanları,

• 22.000 m2 kiralanabilir alan,

• 2.600 m2 yapı market alanı,

• 250 araçlık açık, 1.000 araçlık kapalı otopark,

• Doğrudan gün ışığı alan, rahat ve ferah tasarımı,

• Toplam 1.070 kişi kapasiteli XpanD 3 boyutlu film

• Banka, eczane ve çeşitli hizmet sektörlerine hitap eden mağazalar,

gösterimi yapılan 7 sinema salonu,
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• Akıllı iklimlendirme sistemleri, CCTV kamera ve kayıt sistemleri,
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Premium Residence...
Hayalinizdeki yaşam için
akıllı bir yatırım...

Her türlü konfora ve rahatlığa sahip bu home-office ve
evler; evlerinde her işi yapacak yardımcılar isteyen,
rahat ve keyifli bir yaşantıyı arzu edenler için olduğu kadar,
iyi bir yatırım yapmayı planlayanların da tercihi olmaktadır.
Bir düşten yola çıkan Atlantis Premium Residence,
Grup Atlantis’in güvenilir ekibi ve tedarikçileri ile kazançlı
bir yatırım ve harika bir yaşam alanı olmuştur.

İstanbul-Kurtköy’de inşa edilen 231 daireye sahip
Atlantis Premium Residence, bölgedeki ilk
“Residence” konseptli proje olma özelliğini taşıyor.
Yüksek teknoloji ve ileri derece mühendislik
harikası olan bu projede, modern bir anlayışla
tasarlanmış home-office’ler ve 5 yıldızlı otel
konforunda evler bulunmaktadır.
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Hobi Evleri...

Yeni ve sıcacık bir yaşam...

Atlantis Hobi Evleri’nin son deprem yönetmeliğine uygun şekilde
zemin etüdleri yapılarak inşaa edilen binalarında, özel yalıtımlı
ve kaplamalı dış cepheler kullanılmaktadır. 2.500 m2’lik otopark
alanı, yerleşimcilerin otopark ihtiyaçlarını karşılarken, her konutun
kullanımına özel hobi bahçesi de bulunmaktadır.

İstanbul’un yükselen değeri Kurtköy’de inşa edilen Hobi Evleri,
Grup Atlantis’in yenilikçi ve müşteri memnuniyetini önemseyen
karakterini yansıtmaktadır. Atlantis Hobi Evleri, sadece 4 katlı olan
binaları ve toplam 72 dairesiyle, özlediğiniz “mahalle yaşamı”nın
güzelliklerini yaşatan, kalabalıktan uzak bir “özel” yaşam alanı
sunmuştur. Şanslı 72 ailenin konut sahibi olabileceği bu özel
yaşam alanında, aynı kattaki dairelerin duvar komşuluklarını en
aza indiren özgün mimari, ev sakinlerine alabildiğine bağımsız ve
müstakil bir yaşam fırsatı sunuyor.
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Hobi Plus...

Artı hayat sizi bekliyor...

Yüksek yaşam standartlarının yanı sıra, her ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz
bir ortam sunan Hobi Plus’ın 24 dükkânı ile konforunuzu artırmaya

hazırlanın. 4 bloktaki 32 adet 3+1 daireden veya 2 bloktaki 48 adet 2+1 ve
1+1 dairelerden biri sizin için! Ya da 24 dükkândan biri!

Kurtköy’ün en seçkin projelerine imza atan Grup Atlantis’in güvencesi ile
hayatınıza bir “Artı” da siz katın.
Çocuklarınızın çevrede güven neşe içinde oynayabileceği, komşularınızla yeni dostluklar

kurabileceğiniz Hobi Plus’ın sosyal tesis, havuz, çocuk parkı ve spor sahasında keyfinizi artırmaya
hazırlanın. Geniş yeşil alanlar, bol oksijen ve ferahlığın tadını çıkaracağınız Hobi Plus’ta yaşam
enerjinizi artırmaya hazırlanın.
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• 17.000 m2 arsa içinde %75 yeşil alan ve otopark
• 2 farklı blok tipi, toplam 6 blok, 80 daire
• 4 katlı binalar
• Çocuk oyun parkı, çok amaçlı spor sahası
• Sosyal tesis ve kafeterya
• Açık yüzme havuzu
• Etrafı kapalı, 24 saat kameralı güvenlik sistemi
• Otopark ve misafir otoparkı
• 24 adet dükkân
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Hobi Life...

Yeni bir hayat başlıyor...

Yaşam burada, Hobi Life’ta.

Grup Atlantis güvencesiyle yepyeni bir yaşam sizi

bekliyor. 80 konutluk çok özel bir proje olan Hobi Life;

modern mimarisi ve konforlu yaşam alanlarıyla sizin ve
ailenizin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Hobi Life

sizi, hayatın yepyeni renkleriyle tanışmaya davet ediyor.

Rengarenk bir hayat...

Hobi Life’ın ayrıcalıklı sosyal

alanları sizin ve sevdiklerinizin
yaşam kalitesini yükseltiyor,
hayatınıza renk katıyor.
• Açık havuz

• Sosyal tesis • Yeşil alanlar
• Çocuk oyun parkı

• Çok amaçlı top sahası
• Açık otopark alanı

• 24 saat kameralı güvenlik sistemi

Her hayalin bir karşılığı var.

Size, sevdiklerinize ve hayallerinize uygun bir daire arıyorsanız, Hobi Life

birbirinden farklı seçenekleriyle sizi bekliyor. Toplam 5 bloktan oluşan projede
56 adet 1+1 dairenin yanı sıra 3+1 daireler, dublexler ve triplexler size geniş
seçenekler sunuyor.

Bakış açınız değişiyor...

Hobi Life 5 ayrı bloktan oluşuyor.

Kot farkından dolayı birbirinden bağımsız

alanlara sahip olan bloklar, farklı yaşam tarzları
için farklı daire seçenekleri sunuyor. Sosyal

tesisler ve peyzaj alanlarıyla içiçe olan daireler
hayata bakış açınızı değiştiriyor.
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Diğer Projeler
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Temiz Evler Sitesi

Park Villaları

Grup Center İş Merkezi

Ali Bey Evleri
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Diğer Projeler

Bigat Apartmanı

Çağdaş
yaşamlar
kurar.

Ölmez Apartmanı

Temiz Işık Sitesi

www.grupatlantis.com.tr
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Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı Sümbül Sk. Premium Residence
No:8 Kat:6 D:83 Kurtköy - Pendik / İstanbul

Tel: 0216 639 40 40 – 0216 683 11 11 Faks: 0216 639 41 41
E-mail: info@grupatlantis.com.tr

www.grupatlantis.com.tr

