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Çiçek gibi bir yuvanız olsun...





Flora Konakları’nda hayat var!
İstanbul’un Anadolu yakasında Tuzla’ya yeni bir şehir kuruluyor. 
Hayalini kurduğunuz yaşamı size sunmaya hazırlanan Varyapı Varlıbaşlar, 
Flora Konakları projesi ile yaşamın renklerini görmeye ne dersiniz?





Yaşamı doğa ile birleştirdik...
Yuvanız bereketi Orkide’den alırken, Lale ile aşkı bulacaksınız, 

dostluklarınız Akasya kadar değerli iken, 

neşe ve huzurunuzu Zambak’la tamamlayacaksınız.

Karanfil size sağlıklı bir yaşam sunarken, Sümbül ümidiniz, 

Yasemin masumiyetiniz, Menekşe ise yaşam kaynağınız olacak. 

Flora Konakları’nda hayat var!
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Huzur ve Güvenliğiniz için 
Flora Konakları’nı tercih edin...
Flora Konakları’nda can ve mal güvenliğiniz her şeyden önemlidir. Flora Konakları 
İstanbul’da yaşanacak en yüksek depreme karşı dayanıklı evleri sizler için inşa ediyor. 
Flora Konakları site içi 7/24 kapalı devre güvenlik sistemi ile size ve sevdiklerinize mutlu 
ve huzurlu bir aile ortamı sunuyor.
Modern çizgisi, mimari yapısı ile son teknoloji montalama sistemleriyle ısı ve ses 
izolasyonu sunan konutlarımız, ısınma maliyetinizi minimuma indiriyor. 
Hem size hem sevdiklerinize, gönül ferahlığı sunuyor.



Profesyonel mimarlar tarafından tasarlanan dış cephelerde yer alan ahşap görünümlü kompozit dekorlar, 

ayrıca iç mekandaki ahşap tasarımları ile yakaladığı uyum, projenin geneline farklı bir estetik katmaktadır.



Proje Hakkında
Flora konakları’nda çiçek gibi bir yuvanız olsun!
Toplam 8500 m²’lik alan üzerine kurulu 8 bloktan oluşan 

Flora Konakları, sevdikleriniz için rengarenk çiçekler ve kamelyalar 

ile dolu bir bahçe de, binaların birbirine olan ideal uzaklığı ve 

nefes alabileceğiniz ferahlıkta tasarlanmış daireleriyle hayalini 

kurduğunuz yaşamı sizlere sunuyor. Bütün dairelerin 3+1 ve kat 

bahçeli olması tam bir yaşam alanı olduğunu kanıtlıyor, tüm 

sakinlerine konak konforunu fazlasıyla yaşatıyor.





Kullanışlı dairelerimiz, yaşam keyfini siz 
ve ailenize konak keyfinde sunuyor.

Balkon ve daire içi, kat bahçesi keyfi 
Flora Konakları’nda tam bir ayrıcalık. 
Geniş balkonlarda, sevdikleriniz ve 
ailenizle birlikte yaz akşamlarınızı hoş 
sohbet alanına çeviriyor.

Modern mimari yapısı ile çağdaş fikirleri 
hayata geçiren Flora Konakları size yeni 
yaşam alanları sunuyor…

Sizin için 
en iyisini istedik...





Günlük kullanımda sevdikleriniz için şıklık ve zerafeti ön planda tutanlara, Flora Konakları’nda estetik, 

kaliteli malzeme seçimi, modern ve başarılı işçiliği ile ıslak alanlarda da üst düzey konfor sunuyor.

Sizin için her mekanı yaşanabilir kılan Flora Konakları, mutluluğunuz için herşeyi düşünüyor. 

Siz keyfini sürmeye bakın!

Mutluluğun keyfe dönüştüğü yer...



Yemyeşil bahçenize çocuklarınızı rahatlıkla bırakabilir, gönlünüz rahat bir şekilde oynamalarını sağlayabilirsiniz.
Oyun alanlarında arkadaşlarıyla eğlenmelerini keyifle izleyebilir, hak ettikleri şekilde hayattan zevk alarak büyümelerine yardımcı olabilirsiniz.



24 saat güvenlik kamerasıyla izlenen kapalı 
otoparkı ile Flora Konakları park sorununu da 
ortadan kaldırıyor, güvenliğinizi üst seviyede 
tutuyor.

Gün ışığı ile aydınlık ve ferah bir ortam sağlayan, özel havalandırmalı, 
özel dekore edilmiş fitness alanları sizleri bekliyor, her mevsim 
rahatlıkla kullanabileceginiz kapalı yüzme havuzu sporla vakit 
geçirebileceginiz kapalı spor kompleksleriyle zaman ve maliyet 
külfetini tamamen ortadan kaldırıyor. 

Biz herşeyi planladık...



A Tipi Normal Kat

BRÜT ALAN [3+1]           132        m² 
SALON                                 :  28
MUTFAK                    :  13
OTURMA ODASI       :  11
ANTRE                      :  7,50
HOL                                      :  6,60
Ç. ODASI         :  11
EB. Y. ODASI        :  20
BANYO                       :  4,35
WC                             :  1,20

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

BRÜT ALAN [3+1]     110        m² 
SALON + MUTFAK :  33,50
BALKON     :  6,50
ANTRE       :  10,33
Ç. ODASI     :  7,45
O. ODASI     :  15,60
EB. Y. ODASI     :  14,20
EB. DUŞ     :  1,10
BANYO                  :  4
WC                        :  1,35
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A Tipi Zemin Kat

BRÜT ALAN [3+1]           106    m² 
SALON                :  22
MUTFAK      :  8,8
OTURMA ODASI     :  9
ANTRE         :  5,85
HOL                             :  5,33
Ç. ODASI       :  6
O. ODASI      :  7,15
EB. Y. ODASI      :  14
BANYO                   :  3,9
BALKON          :  9

m²
m²
m²
m²
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BRÜT ALAN [3+1]          105     m² 
SALON + MUTFAK              :  25
OTURMA ODASI       :  6,30
ANTRE            :  7,30
Ç. ODASI          :  7,80
O. ODASI                    :  12,85
EB. Y. ODASI         :  12
BANYO                       :  3,95
BALKON        :  6
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B Tipi Zemin Kat

BRÜT ALAN [3+1]  115          m² 
SALON                :  30,50
MUTFAK   :  10
ANTRE     :  10,45
Ç. ODASI   :  5
O. ODASI   :  8
EB. Y. ODASI   :  13,68
BANYO                :  5
WC                      :  1,80
BALKON   :  9

B Tipi Normal Kat

BRÜT ALAN [3+1]  128      m² 
SALON                :  30,50
MUTFAK   :  13
ANTRE     :  10,45
HOL                     :  2,45
Ç. ODASI   :  7,70
O. ODASI   :  11,35
EB. Y. ODASI   :  14,10
EB. DUŞ   :  2,80
BANYO                :  5,00
WC                      :  1,80
BALKON   :  10

m²
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ÇiÇEK GiBi BiR YUVANIZ OLSUN...

Görseller tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Varyapı Varlıbaşlar Mim. İnş. Tic. Ltd. Şti. teknik gereklilikler halinde projede her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. 
Daire planları ölçeksizdir. Kat planı içerisinde gösterilen alan ölçüleri; beton, tuğla duvarlar (duvarların yüzeydeki sıva, seramik, izolasyon v.b ince işlerin kapları hariç) arasındaki ölçülerle tespit edilen metrekarelerdir.









Çiçek gibi bir yuvanız olsun...

www.florakonaklari.com


