Fırat Life Style, Ata Yıldız Grup ve Acity
ortaklığından doğan Velux Ankara, kentin
şimdiye kadar gördüğü en iyi yaşamı
sunmaya hazırlanıyor.
Uluslararası kalite standartlarında
geliştirilen rakipsiz yaşam kompleksi, insan
merkezli bir gelecek yaratma yolunda şehre
ışık tutmaya geliyor.

ACE Mimarlık
.

Konutların ve ticari ünitelerin birbirini
beslediği Velux Ankara gibi karma yapılar
24 saatlik yaşam döngüsünün her anını
aktif geçirmenize olanak sağlar.
Tasarladığımız proje konut ruhunu içinde
barındırırken bir yandan da sosyaleşme,
alışveriş, yeme içme, etkinlik gibi imkanlara
da fazlasıyla olanak sağlamaktadır.
Blokların içinde yaratılan galeri boşlukları
ile doğal ışık ve havalandırma gibi fiziksel
kazanımların yanı sıra alışılagelmişin dışında
bir konut kurgusu ön plana çıkartılmıştır.

72.000 m²
Proje Alanı

18.000 m²
Peyzaj Alanı

11 Blok
1000 Konut

42,000 m²
Açık AVM

3 Blok
133 Mağaza

3000 m²
Spor Salonu

Kapalı
Yüzme Havuzu

.
Fırat Life Style, Ata Yıldız Grup ve Acity AVM’nin
konsorsiyumu ile inşa edilen Velux Ankara Fatih
Sultan Mehmet Bulvarı (Istanbul Yolu), Rajiv Gandhi Caddesi ve Batı Bulvarı kesişiminde şehrin
merkezine konumlandırılmıştır. Projemizin inşaatına 2020 yılında başlanmış olup, öngörülen
teslimat tarihi Aralık 2022 olarak belirlenmiştir. Konumu itibari ile eşsiz bir lokasyona sahip
olan projemiz; Ankara’nın her yerine kolaylıkla ulaşmanızı sağlayacaktır.
Toplam 1000 konuttan oluşan projemizin daire tipleri; 1+1, 2+1 A , 2+1 B , 3+1, 4+1 A ve 4+1 B
şeklinde planlanmıştır. Projemizde; 316 adet 1+1 daire, 155 adet 2+1 A tipi daire, 112
adet 2+1 B tipi daire , 33 adet 3+1 daire, 152 adet 4+1 A tipi daire ve 232 adet 4+1 B tipi
daire seçenekleri bulunmaktadır. 42,000 m2 kiralanabilir alan ve 6,500 m2 ortak meydan alanına
sahip açık AVM’’de toplam 133 mağaza yer almaktadır.
Konutlarımızın ısınması yerden ısıtma sistemi ile sağlanacaktır. Bu şekilde daireniz daha
modern bir görünüme sahip olurken; daha geniş konforlu alanlar tamamen sizlerin tercihleri ile
şekillenecektir. Bloklarımızda kullanılan tam beslemeli jeneratörler, her bir daire için planlanan
kapalı otoparklar; aynı zamanda tüm bloklarda bulunan çeşitli büyüklüklerdeki asansörler
ihtiyaçlarınız için hizmetinizde olacaktır.
Aktivite odaları, davet odası, müzik odası, sinema odası, satranç odası, çok amaçlı salon,
çalışma atölyesi, kapalı yüzme havuzu, etkinlik alanlarından oluşan sosyal alanlar herkesin
ihtiyacına karşılık vermektedir.
Velux Ankara ekibi olarak; ihtiyacınız olan bilgi ve hizmete ulaşabilmeniz için size
yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Iyi bir yatırım, iyi bir gelecek

hayat sana iyi gelecek

Aradığınız Her Şey
Bir Arada Olacak
Ankara’nın Kalbi
atacak
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Teraslı dairelerimiz ile
katta bahçe deneyimi
yaşayacak, açık havanın
tadını çıkaracaksınız…

Begonyadan orkideye, menekşeden
açelyaya geleneksel evlerin
vazgeçilmezleri... Rengarenk ve buram
buram kokuları... Müstakil bir evin
bahçesinde gezercesine kat bahçesi
tüm beklentileri gözeterek hazırlanan
projede katta bahçe hissini yaşamayı
mümkün kılıyor.
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Alısverisin
. .
En Ferah Hali

Velux Ankara yeni bir AVM konsepti sunmaya
hazırlanıyor. Ankara’nın yeni cazibe merkezi
Velux Ankara; 4 mevsim 7’den 70’e alışverişten
gastronomiye, sokağı çağrıştıran mimarisiyle,
kültürü ve sosyal hayatı buluşturuyor.
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Ispanyol

Merdivenleri

Roma’da ressamlar ve şair. ler için
ilham kaynağı olmuştur. Tarihi Ispanyol
Merdivenlerini sizlere de ilham katması
ve açık havada sosyalleşebilmeniz
için Velux Ankara’ya getirdik.

Peyzaj

18.000 m2 peyzaj alanı ayrılan projemizde
çocuklarınızın güven içinde oynayabileceği
Alanı
çocuk oyun parkları, kamelyalar, temiz havada
.
spor
yapabileceğiniz yürüyüş alanları, yansıma
havuzları ve dinlenme alanlarıyla yeşile ve oksijene
doyacaksınız.

Fit ve Dinç
Toplam 3000 m2 alan içerisinde yer alan, kapalı havuza
sahip spor salonunda konut sahiplerine sunulan özel
indirim ve avantajlardan faydalanabilirsiniz.

Katta Bahçe
Tüm bloklarda çatı katına özel bir uygulamayla
süzülen güneş ışığı zemine kadar ulaşıyor. Yine
bloklarda botanik bahçe diye adlandırdığımız
peyzaj alanları oluşturularak yeşilin ve doğanın
enerjisi sizlerle buluşuyor.

Lokasyon

Sosyal Donatılar

Fırat Life Style, Ata-Yıldız Grup ve Acity
AVM’nin konsorsiyumu ile inşa edilen Velux
Ankara projemiz; 72.000 m² arazi içerisine
kurulu olarak 11’i konut, 3’ü ticari olmak üzere
14 bloktan oluşmaktadır. Velux Ankara;
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı(Istanbul Yolu),
Rajiv Gandhi Caddesi ve Batı Bulvarı
kesişiminde
şehrin
merkezine
konumlandırılmıştır.

Aktivite odaları, davet odası, müzik odası,
sinema odası, satranç odası, çok amaçlı
salon, çalışma atölyesi, kapalı yüzme
havuzu, etkinlik
alanlarından
oluşan
sosyal alanlar herkesin ihtiyacına karşılık
vermektedir. Bu imkanların keyfini bağımsız
bloklarda sizlere özel ayrılmış alanlarda
çıkarabilirsiniz.

Açık AVM

Peyzaj Alanı

Açık AVM; Meydan - sokak görüntüsünde
tasarlanmış olup, 42,000 m2 'lik kiralanabilir alanı
bulunan 133 mağaza ve 6500 m2’lik ortak gezinti
alanına sahiptir. Alışverişten yeme içmeye bir
çok olanağı içinde barındıran Açık AVM’de
zamandan tasarruf ön plana çıkmıştır.

18.000 m2 peyzaj alanı ayrılan projemizde
çocuklarınızın güven içinde oynayabileceği
çocuk oyun parkları, kamelyalar, temiz havada
spor yapabileceğiniz yürüyüş alanları, yansıma
havuzları ve dinlenme alanlarıyla yeşile ve
oksijene doyacaksınız.

1+1

2+1 A

2+1 B

3+1

4+1 A

4+1 B
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