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SAFİR PREMIUM
ANDROID AKILLI EV SİSTEMLERİ

ALARM
SİSTEMİ

Evinizden ayrılırken kendi şifreniz ile 
kuracağınız alarm sistemi sayesinde 
evinizi koruma altına alabilirsiniz.

OTOMATİK SU 
KESME SİSTEMİ
Evinizde oluşabilecek su kaçaklarına 
karşı otomatik solenoid vana 
yardımı ile eviniz zarar görmeden 
tehlikelerden korunabilirsiniz.

TELEFON İLE 
GÖRÜŞME

Siz evinizde yokken evinize gelen 
kişiyle dilerseniz telefonunuz 
üzerinden görüntülü konuşma 
sağlayabilirsiniz.

DUMAN
DEDEKTÖRÜ

Oluşabilecek bir yangın 
durumunda dedektörün duman 
algılamasıyla birlikte ikaz alarmı 
çalmaya başlar. Size ve bina 
görevlisine haber vererek 
oluşabilecek hasarı en aza indirir. 

GAZ
DEDEKTÖRÜ

Gaz sızıntısı durumunda 
dedektörün gaz algılamasıyla 
birlikte solenoid vana tarafından 
daireye gaz girişi kapatılır ve 
oluşabilecek kazalar engellenir. 

UZAKTAN
ELEKTRİK KESME
Evde prizde unuttuğunuzu 
düşündüğünüz bir ev aleti olduğunu 
düşünüyorsanız, telefonunuz ile 
kolayca elektriği kesebilirsiniz. Üstelik 
buzdolabınız çalışmaya devam 
eder ve yiyecekleriniz bozulmaz. 

FOTOĞRAF
ÇEKME

Dairenizin zilini kim çalıyorsa 
fotoğrafını alır ve dilerseniz 
telefonuza gönderir.

ASANSÖR
ÇAĞIRMA

Siz evinizden çıkmak için 
hazırlanırken dairenizdeki panel 
sayesinde asansörü çağırabilir, kat 
holüne çıktığınızda beklemenize 
gerek kalmadan asansörünüze 
binebilirsiniz.

DAİRELER
ARASI GÖRÜŞME
Komşunuz ile daire numarasını 
tuşlayarak ister görüntülü ister sesli 
görüşmeler yapabilirsiniz.

YÖNETİM
MESAJLARI

Yönetici tarafından tüm dairelere 
atılacak mesaj sayesinde 
gerek yakıt ve aidat borçlarınızı 
öğrenebilir, gerekse yönetim 
toplantısı saat ve tarihinden 
haberdar olabilirsiniz.

jenerator
sistemi

Ortak kullanımlar için konulacak 
jeneratör sistemi ile elekrik 
kesintisi durumunda ile asansör, su 
hidroforu, kazan pompası, ortak 
kullanım aydınlatmaları çalışır.

su arıtma
sistemi

Merkezi su arıtma sistemi ile 
dairelere giden bütün suyunuz 
kireçten arıtılmış olarak evinize 
ulaşır.

SAFİR
KONUTLARI

152 daire ve işyerlerinden oluşan 
Safir Konutları bulunduğu bölgeye 
değer katmış projelerimizden 
biridir. Niğde için ilklerin bir 
araya toplanma konumunda 
olan projemiz 2015 yılında 
tamamlanmıştır.

NİĞDE MANOLYA 
KONUTLARI

Niğde aşağı Kayabaşı 
mahallesinde bulunan Manolya 
Konutları 48 adet daireden 
oluşmaktadır. Manolya Konutları 
2012 yılında tamamlanmıştır.

İNCİ
KONUTLARI

61 daireden oluşan  İnci Konutları 
2017 yılında tamamlanmıştır.

ÇINAR
KONUTLARI

32 Daire ve işyerlerinden oluşan 
Çınar Konutları projemiz şehrin 
merkezi konumunda yer 
almaktadır.

TUNAKAN
KONUTLARI

28 Daire ve işyerlerinden oluşan 
projemiz şehrin merkezinde lüksü 
yaşamak isteyenlerin buluşma 
noktası olmuştur.

DİĞER PROJELERİMİZ
Birçok Projeye İmza Atan Firmamızın Tamamladığı Bazı Projeler




