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Bu üçlüye dikkat
Yatırım araştırılarak yapılır. En iyi her zaman sorgulanır! 

Yunuseli’nin en çok kazandıran, en nitelikli, en çok prim yapan 
marka projeleri kimin imzasını taşıyor? Bu üçlü de Yunuseli’nin 

simgesi olacak. Şimdi Triad zamanı. Elbette Atış Yapı’dan. 





Modern kentli Triad
Üç bloktan oluşan Triad, ışığı ve proje alanını daha iyi kullanabilmek 
için, en uygun, en görünür cephelere yerleştirildi. Geniş yüksek camlı 
aydınlık yuvalar, kusursuz yalıtımıyla kışın sıcacık, yazın serin olacak. 

Bloklarınız bahçelerinizin üstünde yükseliyor. 





Triad’da zengin sosyal yaşam
KAPALI YÜZME HAVUZU, FITNESS CLUB’TAN HAMAM VE SAUNAYA 

Bir projeye değer katan elbette içindeki yaşam. Bu yüzden her 
ayrıntıyı hayata yakışır güzellikte planlıyoruz. Triad’da, spor salonunuz, 

hamamınız, sunanız, kapalı yüzme havuzunuz emrinize amade. 
İsterseniz açık yürüyüş yollarında her gün cardio yapabilirsiniz. 





Yunuseli’nin üç güzeli
3 bloktan oluşan 6 katlı bir proje Triad. modern yapı hatlarıyla son 

derece ikonik. 3 adet 2+1, 57 adet 3+1, 12 adet ise 4+1 daire bulunuyor.  
Kat planları kullanışlı ve geometrik oranları oldukça dengeli. 

Kör noktaları olmayan, her metrekaresi değerli yuvalar tasarladık. 





Güvenli hayat, konforlu yuva

Biz sevdiklerinizi, yaşam kalitenizi de koruyoruz. Triad’da 7/24 
gözünüz arkada kalmasın, içiniz hep rahat olsun. Güvenlik hizmetleri 

ve otoparkınızla, sizin ve değer verdiklerinizin korunması bize 
emanet. Yaşam kalitesi ve güvenliği burada. 

7/24 GÜVENLİK VE OTOPARK 





Modern salon anlayışı
Biz ev sahiplerimizi, özellikle hanımefendileri iyi dinliyoruz. 
Her tarzda salon takımının rahatça yerleşebileceği, orantılı 
salonlar tasarlıyoruz. Gün ışığı özgür, solanlar hep ferah. 





Mutfaklardan çıkmak 
istememek normal

Bütünsel dekorasyon konseptiyle tasarladığımız mutfaklarda dolaplar, 
fayans ve diğer ıslak zeminler, armatür unsurları, en iyi markalardan, 

günün moda çizgileriyle seçildi. Lezzet aldı başını gidiyor. 





Banyoların sıcaklığı 
evinize yayılıyor

Hijyenik, göz alıcı ve sıcacık. Atış Yapı projelerinin üstün işçilik 
anlayışı ve malzeme kalitesi; Tiriad banyolarının seçkinliğine yansıyor. 

Kıskandıracak kadar güzel banyolarınız olacak evinizde. 





Triad yatak odalarında 
7/24 uyku saati

İstediğiniz uyku grubunu, mobilyayı seçebilmeniz için yatak 
odalarınız ferah ferah ve ses izolasyonlu projelendirildi. 

Dinlenmenin ve özgürlüğün mutluluğunu yaşayın. İyi uykular. 





Çocuklara; içinden masal 
geçen odalar

Triad’da, çocuk odaları da en az salonlar ve yatak odaları 
kadar kusursuz bir orantıyla, büyük büyük planlandı. 

Bu odalardan neşe yükseliyor. 



Triad; her yönüyle 
yatırıma değer

Yunuseli’de imzamızı attığımız her projede olduğu gibi bu projede 
de hayatınıza hem değer, hem de konforu sunuyoruz. Modern 

mimarisi, kusursuz kat planları ve a plus yaşam kalitesi tam burada! 
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Triad’da ne nerede?
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2+1 Giriş kat daire
Brüt: 121.58 m2     Net: 106,80 m2



3+1 Normal kat daire
Brüt: 148.16 m2     Net: 130,80 m2



4+1 Dubleks daire Alt kat
Toplam Brüt: 284,81 m2     Toplam Net: 243,55 m2



4+1 Dubleks daire Üst kat



Teknik şartname

Arsa alanı : 4585.56 m2

Blok adedi : 3  
Daire adedi : 72
İnşaat alanı : 13.050 m2

Sosyal donatı alanı : 1645 m2

Otopark : 74 araçlık kapalı otopark
Bay+ Bayan Sosyal Tesis : 305 m2

Bay + Bayan Havuz : 99 m2

Çocuk Havuz : 9.80 m2

Çocuk Oyun Alanı : 45 m2

Yeşil alan : 1185 m2

_____________________________________________

Atış Yapı gerekli olduğu hallerde projede ve katalogda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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Asmolen Döşeme
Drenaj sistemi ile yağmur suyu tahliyesi
Peyzaj mimarisi ile özel çevre düzenlemesi
7/24 kayıt yapabilen gece görüşlü IP kamera sistemi
Site girişinde güvenlik kulübe ve bariyerleri
Şifreli blok giriş kapıları 
Kapıcı Daireleri
Çocuk oyun ve aktivite alanı
Tavanlar alçıpan asma tavan, alçı sıva üzeri tavan boyası 
Yüksek güvenlik standartlarına uygun çelik kapı
TV uydu yayını için ortak santral ve çanak anteni
Salon ve odalarda uydu yayın TV prizleri
Görüntülü diafon sistemi
İnternet altyapısı 
Kombi ile bireysel ısınma

3’lü ankastre set
Banyo, mutfak, koridor, asma tavan ve spot led aydınlatma 
Lake iç kapılar 
Vestiyer ve banyo dolapları
Lake  mutfak dolapları 
Salon ve tüm odalar laminant parke ile zemin kaplaması 
Antre, hol ve tüm ıslak zeminler seramik
Quazr mutfak evyesi
Quarz mutfak tezgahı
Su yalıtımına karşı temel altından bohçalama 
Eca bataryalar 
İki adet duvarda duvar kağıdı
Daireler arası ses yalıtımı
Dış cephede karbon elyaflı eps ile dekoratif sıva
Dairelerde hırsız alarmı, duman ve su dedektörü

2+1  : 3 ADET
3+1  : 57 ADET
4+1 DUBLEKS  : 12 ADET
_______________________________



Triad nerede?
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