
MEGA LUX
RESIDENCE



BİLİNENLERİN DEĞİL
EN’LERİN PROJESİ!

7+2 ve 9+2

Avcılar İnşaat, tarihte sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış, en’lerin şehri 
İzmir’de, en’leriyle çok konuşulacak yeni bir projeye imza atıyor.

7 yıldızlı otel konforunda bir yaşama adım atacağınız İzmir’in mega lüks 
projesi Avcılar LUSSO Yeni Bornova’da yükseliyor.

4 + 1 5 + 1 7 + 2 9 + 2ve daire seçenekleri ile

daireleri ile
benzersiz
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YENİ BORNOVA’NIN
EN İYİ LOKASYONU!
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Şehir içi ve şehirler arası erişimin en önemli noktalarından biri olan İzmir çevre yolunun yanı 
başında, İzmir’in en iyi alışveriş merkezleri, üniversiteleri, kolejleri ve hastanelerinin kesişme 
noktasında yer alan Avcılar LUSSO, sıra dışı ayrıntılarının yanı sıra konumuyla da benzersiz!
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VAZİYET PLANI

Tek bloktan oluşan; estetiği, konforu, 
güvenliği ve eğlenceyi bir arada sunan, 
yeşil mimarisi, çarşısı, benzersiz sosyal 
alanları, 4+1, 5+1, 7+2 ve 9+2 daire 
seçenekleri, bahçe teraslı daireleri ile 70 
mega lux daireden oluşan Avcılar 
LUSSO’da, 7 yıldızlı otel konforunda bir 
yaşam sizleri bekliyor.



GÖZALICI MİMARİ
MODERN VE Ekosisteme duyarlı olarak tasarlanan Avcılar LUSSO, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, çevre 

ve kullanıcı dostu olma özellikleriyle de eşsiz! Isı ve ses yalıtımı, yenilenebilir enerji 
kaynakları, tasarruf sağlayan teknolojileri, çevreyi, doğayı ve insan sağlığını koruyan geri 
dönüşümlü malzemeleri ve atık yönetimi ile yarının şartları da düşünülerek tasarlanandı.



ÇEVREYE DUYARLI KONSEPT

Tasarımında, inşaatında veya işletilmesinde, iklim ile doğal çevre üzerinde olumlu 
etkiler yaratabilecek binalar doğal kaynakların korunmasına yardım etmekte ve bina 
kullanıcılarına artırılmış yaşam kalitesi sunmaktadır.

LUSSO’da ortak alanların kullanacağı tüm elektrik ve su çevreye duyarlı bina sistemi 
dahilinde elde edileceği için işletme giderleri dışında bir aidat oluşmayacaktır. Hem çevreye 
hemde bütçeye hizmet eden bu konsepti dahilindeki tüm çalışma ve gelişmeler AVCILAR 
İNŞAAT mühendisleri tarafından dikkatle takip edilmektedir.

Enerji, su ve diğer kaynakların üretilmesi, depolanması ve verimli kullanımı,

İyi iç ortam hava kalitesinin sağlanması,

Kirlilik ve atık azaltma önlemlerinin alınması,

Malzemelerin yeniden kullanımı ve geri dönüşümün sağlanması,

Toksik olmayan, etik ve sürdürülebilir malzemelerin kullanımı,

gibi proje içi yaşam kalitesini artıracak tüm konular LUSSO konseptinde olacaktır. 

AİDAT YOK!

ARTIRILMIŞ YAŞAM KALİTESİ  İLE

MEGA LUX
RESIDENCE



LÜKS VE AYRICALIĞI
HAYATIN HER ANINDA
HİSSEDİN!
Avcılar LUSSO’da, adımınızı attığınız her köşede bir yenilik sizi bekliyor. Akıcı ve çevreci tasarım 
anlayışı ile tüm mekanları bütünüyle farklılaştıran Avcılar LUSSO; yalın ve natürel malzemelerin 
tercih edildiği, yüksek tavanlı minimalist daireleri ile kalite, konfor ve estetiği bir arada sunuyor.



GENİŞ VİLLA KONSEPTİNİ
REZİDANSA TAŞIYORUZ!
Avcılar LUSSO, yeşil bina olma özelliğinin yanı sıra geniş bahçe teraslı daireleriyle de hayatınızda yeşil 
ve maviye maksimum yer ayırıyor. Villa Bahçe yaşamını Rezidans konforu ile birleştiren bahçe teraslı 
daireler, hem iç mekanlarında hemde bahçe kullanımlarında “ geniş ” alanlara sahip.



LEZZET, ALIŞVERİŞ, İZMİR.

HEPSİ BİR ARADA
LUSSO ÇARŞI’DA!
Mağazaları, restoranları, cafeleri v e alışveriş merkezleri ile sizin ve sevdiklerinizin ihtiyaçları 
göz önüne alınarak tasarlanan LUSSO Çarşı’da, günlük ihtiyaçlarınızı rahatça karşılayabilir, 
gerek ailenizle gerekse misafirlerinizle, doyumsuz lezzetler eşliğinde bol sohbetli ve keyifli 
anlar yaşayabilirsiz.



Avcılar LUSSO’da, spordan eğlenceye birçok aktivite için 
yapmanız gereken tek şey evinizden dışarı ilk adımı atmak... 

Basketbol
Sahası

Açık Spor
Alanı

Çocuk
Oyun
Alanı

Kreş

Sinema
Salonu

Çok Amaçlı
Salon

Pilates
Salonu

Kickbox
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Kapalı Spor
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Kapalı Yüzme
Havuzu

Hamam

Sauna

Açık Yüzme
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Çardak ve
Bahçe

Bilardo
Masa Tenisi

Salonu

SOSYAL ALAN
4000 m²

Zemin Kat



İZMİR’İN EN SAĞLAM
BİNALARINDAN BİRİ OLACAK!
En son deprem yönetmeliğine göre inşaa edilen AVCILAR LUSSO  Jet Grout  yöntemi ile 
yapılmakta olup, bir metre radye temel sayesinde tüm yükün  zemine eşit olarak 
dağıtılması sağlanacak.  C30 betonu ile inşaa edilecek olan LUSSO zemin dahil 8 katlı 
olarak projelendirildi. Yüksek katlı olmamasına karşın yüksek katlı binalardaki gibi perde 
betonlarla depreme dayanıklı olarak inşaa edilecektir.    



GENEL ÖZELLİKLER

24 saat güvenlik

Akıllı ev sistemi

Kapalı otopark

Plaka tanıma sistemi ile giriş çıkış

Açık yüzme havuzu

Veranda 

Yürüyüş alanı

Güneşlenme ve dinlenme alanları

15 metre jet grout

Daire içi multi soğutma

Yerden ısıtma

Merkezi yangın ihbar ve uyarı sistemi

Daire içi yangın sprinkleri

Cephe giydirme sistemleri

Özel tasarım Mutfak

9 lu beyaz eşya grubu

4000 m2 sosyal alan

Güneş paneli

Profesyonel Yönetim Firması

Isı ve ses yalıtımlı duvarlar

Jeneratörler

Modern peyzaj



Satış Ofisi:
www.avcilarinsaat.com.tr
www.avcilarlusso.com

bilgi için:
0 (232) 344 28 24Forum Bornova Kavşağı

Avcılar Effect Residance
Zemin Kat

Kataloğun içeriği yalnızca bilgi amaçlıdır. Proje sahibinin, proje kapsamındaki ayrıntılarda değişiklik yapabilme hakkı saklıdır.
Avcılar Lusso için hazırlanan bu katalogda yer alan görseller, fikir ve bilgi vermek üzere,

mimari projeye dayanılarak bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiştir.

 daire seçenekleri ile EN’lerin projesi LUSSO’da
siz de yerinizi alın.

Sadece 70 adet geniş ve mega lux

MEGA LUX
RESIDENCE

ve9+2 7+2 5+1 4+1



YENİ LÜKS
KAVRAMI

YENİ
BORNOVA’DA

DOĞUYOR!



“ Yani Lüks ” kavramıyla tanışmak, Avcılar LUSSO’ nun 
ayrıcalıklı dünyasını keşfetmek için sizleri de bekliyoruz.

YENİ LÜKS
YİNE BORNOVA
YENİ LÜKS
YİNE AVCILAR!


