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İYİ 
YAŞAMA 

SANATI
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YAŞAMIN 
GÜZEL 
SANATLARI

Yaşamak kimine göre bir 
uğraş, kimine göre bir savaş, 
kimine göre yarış… 

İzmirliler içinse yaşamak bir 
sanat. Denizi, yeşili, neşesi, 
yemesi, içmesi, fikri ve 
güzelliği ile İzmir, yaşamın 
en estetik hali.

Yeniliği İzmir’de
la başlatıyor.
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SAĞIM SOLUM İZMİR!

Nava Konak, şehrin kalbindeki konumuyla birçok hastane, kamu kurumu, üniversite ve ulaşım 
noktalarını evinizin yanı başında kurguluyor. İhtiyacınız olan her yer öyle yakınınızda duruyor ki uzakta 
kalan tek şey eski alışkanlıklarınız oluyor. İzmir’in orta yerinde, şehirle kol kola yaşayan Nava Konak, 
hayatın hiçbir anını ıskalamadan, size doyasıya İzmir’i yaşama fırsatı sunuyor.

Konak Atatürk Meydanı Forum Bornova AVM

İzmir Atatürk Stadyumu Ege Üniversitesi 

İzmir Limanı Karşıyaka İskele 

Kültürpark Fuar Alanı 

Bölge Adliye Mahkemesi Metro Durağı 

İzmir Adnan Menderes Havalimanı
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VAZİYET PLANI
Nava Konak, İzmirlilerin gereksinimlerine ve 
ruhuna odaklanarak şekilleniyor. Zemin ve 
ilk 3 katı baza bloğunda, 4 ve 25. katları kule 
mimarisinde yer alan Nava Konak’ta 12 adet 
loft daire olmak üzere toplamda 114 adet 
homeo�ce ve 50 adet konut olmak üzere 
toplam 164 adet ünite bulunuyor. 

Farklı beklenti ve ihtiyaçları giderecek şekilde 
dizayn edilen konut tipleri 1+1 den 4+1 ‘e kadar 
çeşitlilik göstermektedir.

Projede ayrıca caddeye bakan kısımlarda, farklı 
büyüklerde 10 adet mağaza planlanmıştır.

İzmir’de tekrarı gelmeyecek kadar değerli 
ve merkezi bir konumda yer alan Nava 
Konak, 5.110 metrekarelik bir arsa üzerinde 
konumlanıyor.

Mağazalar

Giriş / LobiLoft DairelerÇocuk Parkı

Havuz

Otopark 
Girişi

Sosyal Tesis

1312 navakonak.com

loft daire olmak üzere toplamda 23 adet 

homeoffice ve 141 adet konut olmak üzere



İZMİR’İN BALKON 
GÜZELİ

Nava Konak, geniş balkonlarıyla İzmir’in güzelliğine kucak 
açıyor. Güneşle ahbap olan İzmir’in güzelliğini, ayrıcalıklı bir 

locadan izlemeniz için size eşsiz bir fırsat sunuyor.
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HOMEOFFICE
DAİRELERDE
KENDİNİZE
ZAMAN
BİRİKTİRİN

Nava Konak, homeo�ce olarak 
kurgulanabilen daireleri ile işinizi de 
evinizi de şehrin kalbine taşıyor.

Nava Konak’ta hayatın her alanına, 
çok daha fazla yaşam sığıyor.
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EVİNİZDEN
ŞEHİR 
TAŞIYOR!

Şehrin enerjisini evinize taşıyıp, Nava Konak’ın 
sosyal alanlarında ister açık havuzda yüzebilir 
ister spor yapabilir ya da küçük bir kahve molası 
verebilirsiniz. Sizi resepsiyonuyla karşılayan 
Nava Konak, çocuklar için oyun alanları, fitness, 
cafe/lounge olarak tasarlanmış özel alanlarıyla 
toplamda 310 metrekare kapalı, 317 metrekare 
açık ortak alanlar sunuyor.
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MUTLULUĞU
ÇOCUKLAR
SESLENDİRİYOR!

Nava Konak, çocuklara sınırsız özgür alanlar açıyor. 
Nava Konak’ın geniş bahçelerinde İzmir’in güneşiyle 
büyüyüp yeşiliyle tazelenen çocuklar, kapalı oyun 
alanlarında da dört mevsimi oyunla süslüyorlar. 
Nava Konak’ın cafe-lounge alanları da her doğum 
gününde bir parti evine dönüşüyor. Çocuklar için 
dizayn edilen tüm olanaklar, ebeveynlere güven, 
çocuklara neşe vadediyor.
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BİR KAHVE
MOLASI GÜNÜN
RENGİNİ
DEĞİŞTİRİR!

Nava Konak şehrin merkezindeki konumuyla 
yetinmeyip evinizin sosyal alanlarına da şehir katıyor. 
Proje içerisinde yer alan cafe ve restoranlar, fırın ve 
patisserie gibi seçkin yeme içme alanları, günün 
herhangi bir saatinde size lezzetli bir davet sunuyor.
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YEŞİL VE MAVİNİN
KOKUSU
EVİNİZE SIZIYOR.

Denizin güzelliğini yeşille taçlandıran İzmir, Nava Konak’ta 
da güzelliğini koruyor. Titizlikle tasarlanan peyzaj alanları,  
ruhunuzu da nefesinizi de tazeliyor.
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GÜZEL VE 
AKILLI

Nava Konak estetikle örülen 
detaylarının yanı sıra akıllı bina 
özelliği ile donatılmış bir alt yapıyla 
kurgulanıyor. Yerden ısıtma, akıllı ev 
sistemi, otomatik panjur gibi teknik 
nitelikler, Nava Konak’ta yaşamı 
olabildiğince kolaylaştırıyor.
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OTOPARK
AYRICALIĞI
Nava Konak’ın iki katlı otopark alanı, sakinlerine park 
sorununu unutturuyor.  Toplam 200 araçlık kapalı 
otoparkı, aracınıza güvenli bir alan, size konforlu bir 
yaşam detayı sunuyor.
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TERASTA 
BAHÇEYLE 
TAZELENEN 
LOFT 
DAİRELER 

Nava Konak, sadece on adetle 
sınırlı bahçe katındaki loft 
dairelerinde, İzmirlilere çok özel 
bir yaşam tarzı teklif ediyor. Çift 
kat yüksekliğindeki salonları, 
geniş ve ferah metrekareleri ile 
evinizin çevresindeki özgürlük 
hissini, iç mekanlara da taşıyor. 

Nava Konak’ta 1+1 loft dairelerin 
şanslı sakinleri, İzmir’in güzel 
iklimini ve doğasının keyfini kendi 
bahçelerinde yaşıyor.
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1+1 
DAİRELER

Metrekarelerin ötesine geçen konfor…

1+1
2

18,05 m2

2

10,60 m2

2

43,23 m2 net alan (balkon dahil)

65,71 m2 genel brüt alan

1+1 LOFT 

62,44 m2 net alan (teras dahil)

93,00 m2 genel brüt alan

2

1,43 m2

2

4,58 m2

2

5,75 m2
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2+1 
DAİRELER

2+1

2+1

Metrekarelerin ötesine geçen konfor…
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3+1 
DAİRELER

3+1

Metrekarelerin ötesine geçen konfor…
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4+1 
DAİRELER

Geniş zamanlar, geniş mekanlar… 

4+1
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NAVAC

2002 yılından bugüne kadar  ve bağlı şirketler adına birçok proje üstlenmiş, bunları tamamlamış 
bir ekibin teknik bilgisi, farklı ülkelerdeki iş yapma vizyonu ve farklı tip projelerle biriktirilmiş deneyimi, NAVAC 

 bünyesinde itici güç olarak toplanmıştır. 

’ın Çeşme’de hayata geçirdiği otel projesi ise Navac’ın İzmir’le tanışmasının ve İzmir tutkusunun 
vesilesi olmuştur. Bugün tüm bu birikim, Nava Konak’la birlikte yaşamınızda karşılık bulmaktadır.
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Reges A Luxury Collection Otel 
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Çınarlı Mah. 1592. Sok No:18 Konak - İzmir / Türkiye

0232 335 0333

info@navakonak.com 

www.navakonak.com 

/navakonak

Bu katalog tanıtım amaçlıdır. Tüm görseller örnek olması amacıyla tasarlanmış ve kullanılmıştır.

Görsellerin projeyi yansıtması için tüm çaba gösterilmiş olup Navac İnşaat bu projede bulunan

tüm görseller, planlar, ve diğer detaylar üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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