Manzaranız Adalar

ÖZKARTALLAR

Mükemmeli yakalamak
için.

Şık bir başlangıç.

Daha modern bir gelecek için...

190 DAİRE

14 MAĞAZA

Toplam 40 kat, 9.635 m² arsa ve 57.100 m² inşaat alanı, 5.697 m² peyzajı ve
3 kat kapalı otoparka sahip Bumerang Kartal’da,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Loby ve Danışma
2 Adet kapalı Yüzme Havuzu
Tenİs Kortu
2 adet Türk Hamamı
2 adet Masaj ve Buhar Odası
2 adet Fitness
2 adet Sauna
Cafeler
Çamaşırhane
2 adet Mescİd
Çocuk Parkı
Seyİr Terası
Süs Havuzu ve Kamelyalar

K A R TA L
d e ğ i ş i y o r.
Kartal’ın çevresi ve
çehresi değişiyor.
Bumerang Kartal,
gerek mimari yapısı, gerek çevreci ekipmanlarıyla
bulunduğu ortama yeni bir soluk katıyor.
E5 karayoluna ve metroya 1 dk. yürüme mesafesinde
olan proje, gürültüden uzak yeşillikler içinde yeni yaşam
alanınız.
Modern ve akılcı mimari yapısı ile her daireden deniz
gören Bumerang Kartal, farklı konseptiyle siz değerli
dostlarını bekliyor.

Burada;
işiniz keyifle,
eviniz sevgiyle

b ü y ü r.

Dilerseniz ofis, dilerseniz ev.
Bumerang Kartal, her zaman kazandırır.
Ev ya da ofis olarak kullanabileceğiniz,
her türlü konfora sahip olan Bumerang Kartal,
şehrin merkezinde evim ya da işim olsun diyenlere
özel.

Kazanan hep siz
olursunuz.

Alışverişin kalbi, kârlı bir yatırım,
kazançlı bir ortam arayanlar için Bumerang Kartal.

Salon

MODERN, FERAH VE
KEYİF DOLU...

Yatak Odası

SESSİZ, SAKİN VE HUZURLU...

Çocuk Odası

GENÇLİK ve EĞLENCE

Mutfak

lezzet dolu ...

Banyo

sıhhat dolu...

işinize göre
ofisler

Ofis

klas VE FONKSİYONEL.

şık ve genİş.

Planlar

Daire
Ofis
Mağaza

KONUT

3+1
BRÜT ALAN : 149,63 m²
NET ALAN : 88,53 m²
   MEKAN
• SALON
• Y.ODASI		
• Y.ODASI
• Y.ODASI
• MUTFAK
• ANTRE		
• HOL			
• BANYO		
• BANYO		

KONUT

ALAN m²
30,01 m²
16,50 m²
8,00 m²
8,02 m²
8,67 m²
7,93 m²
1,74 m²
4,17 m²
3,51 m²

2+1 A
BRÜT ALAN : 112,22 m²
NET ALAN : 66,61 m²
   MEKAN
• SALON
• Y.ODASI		
• Y.ODASI
• MUTFAK
• ANTRE		
• HOL			
• BANYO			
• BANYO			

ALAN m²
20,00 m²
15,63 m²
8,69 m²
6,71 m²
4,96 m²
2,73 m²
4,04 m²
3,87 m²

KONUT

2+1 B
BRÜT ALAN : 112,22 m²
NET ALAN : 67,97 m²
   MEKAN
• SALON
• Y.ODASI
• Y.ODASI
• MUTFAK
• ANTRE		
• HOL			
• BANYO		
• BANYO		

ALAN m²
19,86 m²
14,60 m²
8,12 m²
6,80 m²
4,97 m²
5,41 m²
4,00 m²
4,21 m²

OFİS

2+1 A

OFİS

BRÜT ALAN : 123,44 m²
NET ALAN : 71,98 m²
   MEKAN
• SALON+MUTFAK
• ODA		
• ANTRE
• HOL			
• WC			
• WC			

OFİS

BRÜT ALAN : 63,59 m²
NET ALAN : 40,24 m²
   MEKAN
• SALON+MUTFAK
• ODA		
• ANTRE
• HOL			
• WC			
• WC			

BRÜT ALAN : 63,59 m²
NET ALAN : 40,24 m²

ALAN m²
43,74 m²
23,92 m²
4,20 m²
1,77 m²
1,60 m²
2,12 m²

1+1 A

ALAN m²
15,39 m²
11,42 m²
6,29 m²
1,77 m²
1,61 m²
1,77 m²

1+1 B

   MEKAN
• SALON+MUTFAK
• ODA		
• ANTRE
• HOL			
• WC			
• WC			

OFİS

ALAN m²
15,99 m²
11,39 m²
6,29 m²
3,17 m²
2,26 m²
1,67 m²

2+1 B
BRÜT ALAN : 123,44 m²
NET ALAN : 74,51 m²
   MEKAN
• SALON+MUTFAK
• ODA		
• ANTRE
• HOL			
• WC			
• WC			

ALAN m²
32,46 m²
18,04 m²
10,01 m²
1,75 m²
1,63 m²
2,23 m²

Çocuk Parkı

yaz kış serİNLİK

Spor Sahası

ENERJİ DOLU BİR HAYAT

Kapalı Yüzme Havuzu

yaz kış serİNLİK

Fitness

DAİMA SPOR

Cafe - Restaurant

SICAK SOHBETLER

Sauna-Hamam

SICAK SOHBETLER

Kapalı Otopark

3 katlı kapalı otopark

Teknik Detaylar
Bumerang Kartal, modern mimarisi ve cephe tasarımıyla, konforlu, estetik, yüksek standartlarda, modern teknolojinin en ileri uygulamalarıyla

2. Sıhhi Tesisat:

herkesin kendisini ayrıcalıklı hissedebileceği mekanların oluşturulduğu bir projedir.

• Tüm binada yangın algılama ve söndürme sprinkleri (otomatik sulu söndürme sistemi) uygulanacaktır.

Toplam kapalı inşaat alanı 57.100 m2 olan BUMERANG KARTAL projesi; Tek blok halinde, 190 adet daire ve 14 adet mağazadan oluşmaktadır.

• Ortak mahallere yangın dolapları yerleştirilecektir.
• Kullanma suyu, yağmur suyu, atık su ve yangın tesisatlarında TSE ve diğer mevzuatlara uygun malzemeler kullanılacaktır.

Projemizde ayrıca aşağıda yazılı olan sosyal donatı alanları bulunacaktır.
• Loby ve Danışma

ELEKTRİK TESİSATI

• 2 Adet Yüzme Havuzu

1. Elektrik Enerjisi Dağılımı: Yapının enerji ihtiyacını karşılamak üzere 1600 KVA enerji temin edilecektir. Ayrıca yapının yüksek yapı sınıfında

• Tenis Kortu

olmasından dolayı, enerji dağılımı için busbar sistemi oluşturulacaktır.

• 2 Adet Türk Hamamı

2. Jeneratör Sistemi: Elektrik kesintisi durumunda, elektrik ihtiyacını karşılayacak 1600 KVA yedek enerji sistemi (jeneratör) oluşturulacaktır.

• 2 Adet Masaj ve Buhar Odası

3. Aydınlatma Tesisatı: Çevre ve cephe aydınlatması zaman ayarlı ve fotoselli olacaktır. Ortak mahallerde aydınlatma floresan, halojen veya

• 2 Adet Fitness

led ampul ihtiva eden armatürlerle sağlanacaktır. Otopark ve teknik mahallerde elektronik balastlı floresan armatürler veya led aydınlatma

• 2 Adet Sauna

armatürleri kullanılacaktır.

• Cafeler

4. Yangın Algılama ve İhbar Sistemi: Bina yangın ihbar sistemi, 09.09.2009 tarihli 27344 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkındaki

• Çamaşırhane

Yönetmeliğe göre projelendirilmiştir. Yangın çıkışlarında yangın ihbar butonları ve her katta ihbar sireni olacaktır.

• 2 Adet Mescid

5. Telefon Tesisatı: Tüm bağımsız bölümlerde telefon tesisatı altyapısı oluşturulacaktır.

• Çocuk Parkı

6. Acil Anons ve Müzik Sistemi: Bina kat hollerinde acil anons sistemi oluşturulacaktır.

• Seyir Terası

7. CCTV (Kamera) Sistemi: Bina ortak kullanım alanları ve otopark girişlerinde CCTV( kamera) sistemi sağlanacaktır.

• Süs Havuzu ve Kamelyalar

8. Güvenlik ve Kartlı Geçiş Sistemi: Bina ana girişinde turnikeler, kapılar, garaj giriş – çıkışlarına kartlı geçiş sistemi tesis edilecektir. Araç giriş
çıkışlarında plaka tanıma sistemi ile kontrollü geçiş sağlanacaktır. Güvenlik ve otomasyon odasında merkezi bilgisayar tabanlı bir sistem

YAPI TAŞIYICI SİSTEM

kurulacaktır.

Yapının taşıyıcı sistemi, son deprem yönetmeliğine uygun olarak projelendirilmiş, zemin etütleri yapılmış ve statik projeler İstanbul Teknik

9. TV Sistemi: Kablolu TV ve Uydu yayın tesisatı döşenecektir. Uydu yayınlarını alabilecek merkezi sistem kurulacaktır.

Üniversitesine inceletilerek onaylatılmıştır.TS 500’e uygun olarak, C4O sınıfı beton ve B420C demir kullanılmıştır. Endüstriyel hazır kalıp sistemi

10. Otomasyon Sistemi: Yapıdaki yangın pompaları, duman tahliye fanları, asansörler, merdiven basınçlandırma fanları ile ana şalterler de

kullanılmıştır.Binanın oturduğu alan tamamen kaya olup,Temel sistemi(250 cm.kalınlığında) radye temel olarak uygulanmıştır. Binanın toprak

otomasyon sistemi oluşturulacaktır.

seviyesi altında kalan kısımlarında ve tüm teraslarda su yalıtım uygulaması yapılacaktır. Isı yalıtımında taş yünü kullanılacaktır.

11. Paratoner Sistemi: Yıldırımdan korunma tesisatı oluşturulacaktır.

DIŞ CEPHE

ASANSÖRLER

Kule dış cephesinde, Silikon Cephe ve Aliminyum Kompozit Panel uygulanması planlanmış, mağaza katında ise aliminyum doğrama+cam vitrinler

6 adet yolcu, 2 adet yangın (yük) asansörü olup, Asansörler; Schindler, Otis, Thyssen Krupp veya Mitsubishi, Kone markalarından seçilecektir.

ve Aliminyum kompozit panel uygulaması öngörülmüştür.Silikon cephe camlarında 6mm+16mm+6mm temperli cam kullanılması planlanmıştır.

Yangın (yük) asansörleri 1.350 kg kapasiteli olup, yolcu asansörleri 1.000 kg kapasiteli (13’er kişilik) olacaktır. Asansörler deprem sensörlü ve

Alüminyum Kompozit Paneller yangına dayanıklı A2 (alev almaz) sınıfıdır.

güvenlik alarmlı olacaktır.

Cephe temizleme vinci, asansör kulesi üzerine (38.kata) kurulacaktır.
Bina giriş kapıları döner veya otomatik olup, camları lamine camdır. Tüm mekanizma ve aksesuarlar ithal olup 1.Sınıftır.

İNCE İŞLER
1. Kapılar: Bağımsız bölüm daire kapıları çelik kapı olacaktır. Oda kapıları 1.sınıf ahşap görünümlü kaplama veya lake olacaktır.

KAPALI OTOPARK

2. Tavanlar: Dairenin tamamı asma tavan olup, uygun yerlerde spot aydınlatma yapılacaktır.

Her bağımsız bölümün, aracını güvenle park edebileceği trafik sorunu yaşamayacağı otopark alanları oluşturulmuştur.452 araçlık kapalı, 23 adet

3. Duvar Kaplamaları: Bağımsız bölümlerde duvarlara; alçı sıva, sıva üzerine saten perdah ve su bazlı iki kat boya kullanılacaktır. Mutfak, Banyo ve

açık (misafir otoparkı) olmak üzere toplam 475 adet araç kapasitesine sahip otopark alanı bulunmaktadır. 1+1 dairelere 1 araçlık, diğer daha büyük

tuvalet gibi bölümlerin duvarlarına 1.sınıf, Vitra, Çanakkale Seramik veya Seranit veya muadili seramiklerle kaplanır. Kat koridorlarında alçı sıva

daireler 2 araçlık, dükkanlara ise her 50 m2 için 1 araçlık kapalı otoparkta yer verilmiştir.

üzeri su bazlı boya, asansör sövelerinde doğal granit, mermer, seramik veya porselen seramik ile kaplama yapılacaktır.
4. Zemin Kaplamalar: Bağımsız bölümlerin zeminlerinde laminant parke veya yükseltilmiş döşeme kullanılır. Islak hacimlerde ise Çanakkale

MEKANİK TESİSAT

Seramik, Vitra, Seranit veya muadili ürünler kullanılacaktır. Ortak alanlarda ve kat hollerinde doğal taş (granit veya mermer) veya granit seramik

• Isıtma ve Soğutma Sistemi: Merkezi sistem olup, pay ölçerlerle harcadığın kadar öde maliyet yönetim sistemine göre enerji ödemesi yapılacaktır.

kullanılacaktır. Ofislerde Yükseltilmiş döşeme yapılacaktır.

• Sıcak su merkezi sistem ile sağlanacak ve yapılan ölçümlerle harcadığınız kadar ödenecektir.

5. Mutfak: Mutfak tezgahları Granit, Dupont veya Montelli Corian veya muadili olacaktır. Tezgahlarda Franke, Blanko eviye veya Siemens, Bosh

1. Havalandırma Sistemi:

veya Teka marka davlumbaz ve ankastre ocak içeren mutfak grubu veya muadilleri ile oluşturulacaktır.

• Her bağımsız bölüm banyolarında, merkezi kirli hava tahliye sistemi ile havalandırma sağlanacaktır.

6. Vitrifiye ve Armatürler: Artema, Roca, Kale, ECA, Vitra veya muadili bir marka olacaktır.

• Otopark katlarında jet-fan sistemi ile havalandırma yapılacaktır.
• Tüm katlarda, koridorlarda temiz hava ve duman tahliye sistemi, yangın merdivenleri ve yangın asansörlerinde otomatik basınçlandırma
yapılacaktır.

Kroki
ÖZKARTALLAR
Özkartallar Şirketler Grubu, 1986 yılından bugüne, üreten toplumun bir parçası olmak için ürettiği her yapıda, Türkiye’nin
gelişimine ve büyümesine yenilikçi tasarımlarıyla ve kaliteli işçiliği ile katkıda bulunmanın gayreti içindedir.
Özkartallar Şirketler Grubu için yeni bir inşaat, yeni bir mutluluk demektir. Ürettiği her hizmette; ihtiyacı gidermekten
ziyade, ihtiyacı gereği gibi karşılama, kalkınmanın dinamiklerine bu şekilde destek olma arzusundadır.
PAMUKKALE SK.

MALTEPE PARK A M
IKEA

Özkartallar Şirketler Grubu; faaliyetlerine başladığı günden bugüne elde ettiği bilgi birikimi, organizasyon yeteneği ve
teknolojinin sağladığı yeni olanaklarla bireysel konuttan toplu konuta, alt yapıdan köprülü katlı kavşak inşaatlarına, yurt içi ve

TURKCELL

yurt dışında kamu ve özel kurumlara ait taahhütleri inşa ederek gelişimini sürdürmektedir.
PAMUKKALE SK.

TUGAY
YOLU CAD.

Özkartallar Şirketler Grubu, inşaat sektöründeki önemli projelerle layık olduğu konumunu koruduğu gibi diğer taraftan
1994 yılından beri kentsel atık hizmetleri ile ambalaj atıklarının toplanıp ayrıştırılması ve ekonomiye yeniden kazandırılması

E5 YANYOL
(ANKARA)

alanında da ciddi başarılara imza atmış ve devam etmektedir. Paylaşım ahlakının bir gereği olarak, kazanırken hep kazandırmayı
kendisine prensip edinmiştir Özkartallar. Çalışanlarıyla birlikte başarıyı sürdürmenin gereği olarak insanlığın temel ve ortak
değerlerine bağlı kalmayı önemli bir görev olarak telakki etmektedir.
Başarının sürekliliği için; kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile mesleki konularda, çalışanların bilinçlenmesi, yeniliklerin
takibi, iyi, güzel ve doğruya olan değişimin yakalanması yönünde her türlü özveri Özkartallar Şirketler Grubunun temel ideal ve
çabasıdır.

ÇANAKKALE CAD.

ATALAR

Nereye, ne kadar zaman içinde ulaşırız?
• Anadolu Adliye Sarayı’na 1 dk.
• Kartal Devlet Hastanesi 2 dk.
• E5 karayolu ve Hastane-Adliye Metro istasyonu 1 dk.
• Marmaray Atalar İstasyonu 4 dk.
• Koşuyolu Kalp Hastanesi 2 dk.
• Maltepe Park AVM 2 dk.
• Minibüs yolu 4 dk.
• Sahil yolu 5 dk.,
• Sabiha Gökçen Havalimanı 12 dk.
• Bostancı deniz otobüsü (İDO) 15 dk.

Soğanlık Yeni Mah. Pamukkale Sk. No:9
Kartal - İSTANBUL
Tel: 0216 370 70 71
www.bumerangkartal.com

Bu katalogda kullanılan görseller tanıtım amaçlıdır. Mobilya ve aksesuarlar görsel amaçlı olup projeye dahil değildir.
Proje, konut büyüklükleri ve mahal listesinde bir çelişki olduğu takdirde, uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esastır.
Özkartallar İnşaat San. ve Tic. A.Ş. uygulama aşamasında, projede ve kullanılan malzemelerde gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.

Soğanlık Yeni Mah. Pamukkale Sk. No:9 Kartal - İSTANBUL

0216 370 70 71
www.bumerangkartal.com

