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Kocaman hayallerinizi, küçüçük alanlara sığdırdık..
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hayallerinizin
adresien yeni

Samsun’un gözde yaşam alanlarından Kurupelit’te bulununan Minimalist;
19 Mayıs Üniversitesi Kampüsüne ve yat limanına 500m mesafede, raylı sistem son 

durağına 300m mesafede, deniz manzaralı bir konumda bulunmaktadır.
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Minimalist’de
lüks ve sadeliği bir otel tadında 
yaşayacağınız ferah ve rahat yaşam alanları 
sunuyoruz.
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hayallerinizi
kocaman

sığdırdıkalanlara küçüçük
Merkezi sistem yerden ısıtma, daireler arası 
görüşme sistemi, görüntülü kapı zili, site ve 
çevresini izleyebileceğiniz kameralı güvenlik 

sistemi, otopark, basketbol sahası, kamelya, 
havuz, fitness center, sauna, seyir terası...

Hepsi Minimalist’de
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Kışın soğuğunda kapalı olarak hizmet verecek olan Minimalist’in 
havuzu yazın bir açık havuz özelliğine de sahiptir.
Havuz etrafında rahatça güneşlenebileceğiniz alanlar mevcuttur.
Havuzun hemen yanında bulunan fitness salonunda 
dilediğinizde spor yapabilir,
duş ve saunadan faydalanabilirsiniz.

Minimalist ile
Sağlıklı ve

Bir YaşamHuzurlu
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Minimalist sakinleri, seyir terasında kahvelerini yudumlarken 
panaromik Samsun ve deniz manzarasının keyfini çıkarabilirler. 

düşlediğiniz

düşlediğiniz
konfor huzur
minimalist ’de
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Dairelerin Özellikleri: 

• Tamamı yerden ısıtma merkezi sistem pay ölçerli ( kullandıkça öde)
• 24 saat sıcak su ( sıcak su ara saati ile kullandıkça öde)
• Elektrikli indüksiyonlu ankastre ocak
• Daireler arası görüşme sistemi
• Görüntülü kapı görüşme
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Ortak Alanlar: 

• Havuz
• Fitness Salonu
• Sauna 
• Duş & WC ler

• Basketbol sahası
• Kamelya
• Seyir terası
• Otopark

Havuz Fitness

Sauna

Duş & WC Sığınak

Kazan 
Dairesi

Malzeme 
Odası

Asansör
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SALON : 30.00 m2

YATAK OD. : 15.00 m2

BALKON : 6.00 m2

BANYO : 4.00 m2

VESTİYER	 :	 1.00	m2

BÜRÜT	ALAN	 :		56.00	m2

TİP	-	A
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TİP	-	B
SALON : 30.00 m2

YATAK OD. : 15.00 m2

BANYO : 4.00 m2

VESTİYER	 :	 1.00	m2

BÜRÜT	ALAN	 :		50.00	m2



E.R.N. Yapı Endüstrisi ve Yer Bilimi Hizmetleri Ltd. Şti. 

Pazar Mh. 228. Sk. No:12/3 Samsun
Tel: 0362 435 31 08 | Faks: 0362 432 83 54

www.ernyapi.com.tr


