


TEMELİNDEN GÜVEN YÜKSELİR



  

Pişkindemir kalitesi ve çeyrek 
asırlık tecrübesiyle modern bakış 
açımızın birleştiği, hem bugün 
hem de gelecek için tasarlanmış 
yüksek kaliteli yaşam alanları 
tasarlıyoruz. Hem ihtiyaçlarınızı 
hem de modern yeniliklerin 
gereklilikleri bir araya getirerek 
temeli insana ve doğaya saygı 
olan, konforlu yaşam alanları 
sunuyoruz.

Sürekli inovasyon ile ileri 
teknolojiyi bir araya getirerek  
‘Temelden yükselen güven’’’ 
ilkemizle hareket ediyor, geleceğin 
ihtiyaçlarına cevap veren, müşteri 
memnuniyeti garantili projelere 
imza atıyoruz.
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Kalite Anlayışı İle Güven Tasarlıyoruz
PİŞKİNDEMİR 
TECRÜBESİNİN 

Isıgında 

inşaat sektöründe 
standartları 
belirleyen öncü 
firma
olmak için bütün projelerde 
yüksek kalitede üretim 
yapmak, tüm projeleri 
hatasız ve zamanında 
teslim etmek, modern, 
estetik yaşam alanları ile 
bulunduğumuz şehre değer 
katmak, müşterilerimizin 
beklentilerine uygun projeler 
üretmek ve satış sonrası 
koşulsuz memnuniyet 
yaratmak için daha çok 
çalışarak mutlu yuvalar 
kurmaya devam ediyoruz.
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3+1
Giriş Holü : 11.80m2

Kolidor : 6.50m2

Salon : 32.50m2

Mutfak & Kiler : 20m2

Banyo : 4.30m2

İş Odası : 2.70m2

Ebeveyn Odası : 17.60m2

Giyimme Odası : 5.50m2

Ebeveyn Banyosu : 4.20m2

Oda 1 : 13.20m2

Oda 2 : 13.50m2

Balkon 1 : 16.60m2

Balkon2 : 4.20m2

Sürdürülebilir Alan : 157.02 m2

Net Alan : 172.50m2

Bürüt Alan : 241.71 m2

Kat   Planı
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Özdilek
Park AVM

Uludağ Tıp 
Fakültesi

Uludağ Tıp 
Fakültesi

Muhteşem 
lokasyonda 
#Breviniz
Olsun

Bursa’nın hızla gelişen batı 
yakasının en önemli lokasyonlarından 
23 Nisan’da  şehrin tüm hareketi yanı 
başınızda.

TÜM İHTİYAÇLARINIZIN MERKEZİNDE
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İzmir 
Yolu Cd.Küçük Sanayi 

Metro İstasyonu 

Mudanya
YoluPodyum

Park

Sur Yapı
AVM

CarrefourSA
AVM



Geniş ve 
Yüksek
Konforlu

Daireler
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Şık görüntüsü, estetik çizgileriyle 
hayallerinizi gerçekleştiren mimari…
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Yüksek tavanla uyumlu şekilde özel 
olarak üretilen lake sabit mobilyalar...



Salon
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Modern yaşam alanları için farklı 
materyal ve dokuların kusursuz uyumu ile 
tasarlanan salon…
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Mutfak
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Mutfağınıza 
estetik katacak 
hem teknolojik 
hem kullanışlı 
seçkin ankastre 
ürünler...
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Yatak Odası
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Birbirinden 
farklı dokuların 
eşsiz uyumu ile 
tasarlanan bu 
proje, günlük 
hayatınızı 
kolaylaştıracak…



Banyo Banyonuzun ferah, modern ve ışıltılı bir 
görünüme kavuşmasını sağlayacak özel 
üretim seramikler...
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Kaliteye estetik ile şekil verdik



Genç Odası
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Rahatlığından ödün vermeyen tarz sahibi 
gençlere özel projelendirilen genç odası…



Hayallerinizin 
de 
ötesinde
#Breviniz

Olsun
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Yorucu bir günün ardından 
23 Nisan’da stres atmanın 
birçok yolu olacak! Spor 
salonu, dinlenme alanları 
ve sosyal tesis ile kendinize 
ayırdığınız zamanı en keyifli 
şekilde değerlendirebileceğiniz 
Brev 23 Nisan’da, 

sosyalleşmek için uzaklara 
gitmenize gerek yok. 

Brev yapı 23 Nisan projesinin 
cazibe merkezi niteliğinde 
sosyal yaşam alanları ile, 
hayallerinizin de ötesinde 
olacaksınız.
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Çocuklarınız oyun 
parkında eğlenirken, pro-
fesyonel spor salonu ve 
vitamin bar ile kendinize 
bir iyilik yapabilir; havuz, 
sosyal tesis, dinlenme 
alanları ve yeşil alanlar-
da ailece sosyalleşmenin 
tadını çıkarabilirsiniz. Brev 
23 Nisan ile yüksek kon-
forlu, büyüleyici bir yaşa-
ma hazır mısınız?

Sosyal alanları ile tatil 
tadında bir yaşamı 
evinize getiren 
Brev 23 Nisan, 
ailece keyifli 
vakit geçirmeniz için 
gereken her şeyi 
sizlere sunuyor. 



Mutlu 
yarılarınızın 
temelini 
sağlam

Atıyoruz
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Mutlu yaşam alanlarının temeli 
güvenden gelir. Brev Yapı olarak bu 
bakış açısından yola çıkıyor, aileniz 
ve sizin için sağlam temeller üzerine 
yeni bir yaşam inşaa ediyoruz. 
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Tüm projelerimizde 
olduğu gibi, 
bu eşsiz projede de Zemin Güçlendirme (DSM) 
kullanarak mutlu yarınlarınıza sağlam bir 
gelecek sunuyoruz. Çünkü Brev Yapı’nın 
temelinden güven yükselir.
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Şehrin 
içinde sessiz 
ve tasarruflu 
bir yaşam 
sizleri

Bekliyor

Brev Yapı olarak yaşam 
alanlarınızda ki kalite ve huzurunuzu 
önemsiyor, yapılarımızı güçlü ses ve 
ısı yalıtımı ile taçlandırıyoruz.  

Şehrin içinde sessiz bir hayatın 
huzurunu yaşarken, enerji tasarrufu 
ile her mevsimin tadını çıkarın.  
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Otomatik
Yangın 
Söndürme
Sistemi

Brev Yapı olarak yaşam 
alanlarınızda ki kalite ve 
huzurunuzu önemsiyor, 
yapılarımızı güçlü ses ve ısı 
yalıtımı ile taçlandırıyoruz.  

Şehrin içinde sessiz bir 
hayatın huzurunu yaşarken, 
enerji tasarrufu ile her 
mevsimin tadını çıkarın. 



Asansör

Beklemezsiniz
Zamanınız bizim için 
kıymetli! Bir blokta 
3 asansör kullanımı 
ile Brev Yapı 23 Nisan 
Projesi’nde asansör 
beklemezsiniz.





Alaaddinbey Mh. Alaaddinbey Cd. No: 34/1 Nilüfer / BURSA

444 12 19

info@brevyapi.com brevyapi


