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Barış İnşaat

www.barisinsaatim.com
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Barış İnşaat

1996 yılında kurulan şirketimizin felsefesi, 
şehrin ihtiyaçlarına yönelik kaliteli, estetik 

ve öncü projelere imza atmaktır.
     

Şirket politikamız ise güvenlik, kalite, 
yaşanılabilirlik ve estetikten asla taviz 

vermemek üzerine kuruludur.

The philosophy of our company, which 
was incorporated in 1996, is to undertake 
quality, esthetic and pioneering projects 
for the city’s requirements.   

Our company policy is based on giving 
no concessions on safety, quality, livability 
and esthetics.
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Yeşille iç içe 
İnşaat sektörünün deneyimli firması Barış İnşaat başarılı projelerine 
Green Life ile bir yenisini daha ekliyor. Modern yaşam tarzını mimarisinde 
de görmek isteyenlere, konforun ve yeşilin iç içe geçtiği bir yaşam 
vadediyoruz. 

Kalite ve modernizmi buluşturup ailenizle mutlu vakit geçireceğiniz  
Green Life’ın kapılarını sizlere açıyoruz. Yoğun çalışma saatlerinizin 
streesini atacağınız Green Life’da, yeni bir hayata adım atacak; sakin, 
güvenli ve huzurlu bir yaşamın keyfine varacaksınız.

Barış İnşaat, an experienced company of the construction sector, has 
added Green Life to its successful projects. For those who want to see an 
architecture reflecting the modern way of living, we offer a life where 
comfort and green are integrated. 

We open to you the doors of Green Life, where you simultaneously meet 
the quality and modernism and where you spend happy times with your 
family. In Green Life, where you will alleviate the stress of intense working 
hours, you will step into a new life that is peaceful, secure and tranquil.
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Nezih bir ortam
2.950 m² arsa üzerine 2 bloktan oluşan toplam 33 dairelik 
proje Green Life Dünyası’nda ailenizle, komşularınızla ve 
dostlarınızla keyifli vakitler geçireceksiniz.

A project consisting of 2 blocks, a total of 33 flats on an area 
of 2.950 m². You will spend joyful time in the World of Green 
Life with your family, neighbors and friends.
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Süs havuzlu peyzaj düzenlemesi.
Ailenizle ve komşularınızla vakit geçirebileceğiniz ortak bahçenizde, 
hayatın stresinden uzaklaşırken yaşamın keyfine varacaksınız.

A landscape arrangement with an ornamental pool. In your common 
garden, where you can spend time with your family and neighbors, 
you will distance yourself from the stress of life and enjoy its relish.

Cennet Bahçesi
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Güvenli bir yaşam 
Site içerisinde ve binalarda 24 saat kayıt altında olan CCTV 
kamera sistemiyle kafanız hep rahat olacak. 

Yüksek güvenlikli çelik daire giriş kapıları, renkli görüntülü 
diafon ve site girişindeki güvenlik Green Life’ın kapısından 
girer girmez iç huzurunuzu sağlayacak.

You will always have peace of mind with the CCTV camera 
system installed within the site and the buildings, which records 
24 hours a day. 

You will have instant tranquility as soon as you enter from the 
door of Green Life with the high-security steel flat entry doors, 
color diaphone and the security officer at the site entrance.
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Green Life’ta gece
Gece site ve bahce aydınlatmaları, Green Life'ı bir başka 
güzel gösterir, özenle düşünülmüş aydınlatma teknikleri 
gecelerinizi hem daha güvenli geçirmenizi sağlayacak hem 
de eşsiz bir görüntü ortaya çıkaracak.
Bu manzaraya hayır diyemeceksiniz.

The site and garden illuminations during the night gives Green 
Light a different beauty. The elaborately planned illumination 
techniques will provide safer nights for you and in the 
meanwhile, they will manifest a unique view. 
You will not reject this spectacle.
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Konforlu ve fonksiyonel
Bütün aile biraraya geldiğiniz, misafirlerinizi ağırladığınız 
evinizin buluşma noktasında, sohbet artık bir başka keyifli.

Chatting is more joyful at the gathering point of your home, 
where you get together with your family and accommodate 
your neighbors.

Klima

Yerden Isıtma

Daireler
Arası Isı ve
Ses Yalıtımı

Laminat Parke

Isıcamlı Geniş Seri 
PVC Doğrama

İnternet ve
Uydu Altyapısı
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Yenilenme Keyfi
Kaliteli ve modern bir banyoda güne yenilenerek başlayın.

Start the day by regenerating yourself in a quality and modern 
bath.

1. Sınıf Vitrifiye

Yüksek Kalite 
Mermer ya da 
Granit

1. Sınıf Batarya
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Mis Kokular
Mutfağınızda yardımcınız olacak en ergonomik ve 
teknolojik ankastre ürünler işlerinizi kolaylaştıracak.

The technologic encastered products together with the 
most ergonomic and membrane-coated kitchen cabinets 
will help you in the kitchen and provide ease of work.

3'lü 1. Sınıf
Ankastre Seti
(Davlumbaz - Ocak - Fırın)

1. Sınıf 
Evye, 

Batarya, 

Membran
Kaplı 

Mutfak 
Dolapları
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ODA
15.45m2

ODA
10.90m2

ODA
10.70m2

ODA
11.80m2

ODA
14.20m2

ODA
15.45m2

SALON
26.00m2

SALON
24.80m2

ANTRE
12.95m2

ANTRE
9.85m2

BALKON
7.50m2

BALKON
6.40m2

BANYO
5.00m2

BANYO
5.35m2

MUTFAK
11.00m2

MUTFAK
11.70m2

Daire  Tipleri
Green Life’da 3+1 evinizi tasarlarken 

modern teknolojinin fonksiyonelliğini 
hayatınızı güzelleştirmek ve 

kolaylaştırmak için kullandık.

As we designed your 3+1 home in Green 
Life, we have used the functionality of the 
modern technology for beautifying and 
facilitating your life.
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Daire 1

SALON
26m2

MUTFAK
11.70m2

EBV. BANYO
2.80m2

BALKON
7.50m2

BALKON
7.50m2

ODA
10.70m2

BANYO
5m2

ÇMŞR. ODASI
2.30m2

ANTRE
5.15m2

ODA
10.90m2

ODA
15.45m2
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Daire 2

ODA
15.45m2

ODA
14.20m2

SALON
24.80m2

ODA
11.80m2

BALKON
3.15m2

EBV. BANYO
3.45m2

BANYO
5.35m2

ANTRE
9.85m2

MUTFAK
11.00m2

BALKON
6.40m2
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Lokasyon

PROJE ALANI

KİPA AVM

Marina

Özel Hastane

Tenis Kortu ve Halı Saha

Tenis Kortu

RDKM

Kipa AVM’ye 1 km, spor tesislerine ise yürüyüş 
mesafesinde yer alan Green Life, Yalova’nın gelişen 
bölgesinde sizlere ayrıcalıklı bir yaşam vaad ediyor.

Green life, which is 1 km far from Kipa AVM and at a 
walking distance from the sports facilities, offers you a 
privileged life in the developing region of Yalova.
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Fatih Cad. Hürriyet Sok. No:8/B Merkez/YALOVA
Tel: 0226 812 06 82 - 0226 812 87 48

Barış İnşaat

www.barisinsaatim.com


