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TEMA ROOF HAKKINDA
Antalya’nın en gözde ve yeni yerleşim merkezlerinden Lara’ya komşu olan 
Altıntaş’ta  yapılacak olan projemiz, toplamda 3477m² arsa üzerinde inşa edil-
mektedir. Projemizde 2 farklı blok, toplamda 236 adet 1+1 daire bulunmaktadır. 
Projenin tamamında 4 adet toplam 535m² yüzme havuzu ve 145 araçlık kapalı 
otopark bulunmaktadır.    



SEÇKİN BİR YAŞAM ALANINA

hos geldiniz... . . .



Daha önce benzeri yapılmamış olan projemiz Antalya’nın inşaat sektörüne yeni bir konsept ve
farkındalık getiriyor.

Beklentileri yükseklere çıkardığımız projemizde, yüzme havuzu ve sosyal alan konseptlerini diğer 
projelerimizin aksine bloklarımızın 12. katında konumlandırdık.  

A blokta bir tanesi kapalı olmak üzere 2 adet 40m² toplamda 80m²’lik yüzme havuzu, şezlong 
alanları, cafe ve fitness merkezi

B blokta ise 40m²’lik yüzme havuzu, şezlong alanları, cafe ve fitness merkezi
bulunmaktadır. 

Farklı konseptde oluşturduğumuz projemizin sosyal yaşam alanlarını, mimari dokunuşlar ve egzotik 
peyzaj çalışmalarımız neticesinde görsellik ve zariflik beklentilerini de yükseklere çıkarmış 
bulunmaktayız. Yüzme havuzlarımız bulunduğu konum itibari ile eşsiz panoramik Antalya
manzarasına sahiptir.  Ayrıca daha önce tamamlanmış olan projelerimizde yer aldığı gibi projenin 
bahçe alanında 400m²’lik bir yüzme havuzu, şezlong alanları ve 2200m² peyzaj alanları mevcuttur. 

Tema Roof projesinde 145 araç kapasiteli kapalı otopark bulunmaktadır.   

 PROJENİN ÖZELLİKLERİ  





B Blok Çatıda 
1 adet 40 m2 yüzme 
havuzu, şezlong
alanları,bir adet  cafe,
fitness salonu.

7/24 Kamera ve Kayıt İzleme

Özel Eğitimli Güvenlik Personeli

Asansör

Sauna

Fitness

Özel Peyzaj Alanları

Otopark

Tam Güvenlikli Çocuk Oyun Alanları

Yüzme Havuzları

Kafeterya
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A Blok Çatıda 
2 adet toplam 80 m2
yüzme havuzu
(40 m2 yüzme 
havuzu kapalı),
bir restaurant, şezlong 
alanları,
fitness salonu.





Giriş katlarında ki bulunan toplam 18 adet 
dairemiz brüt 65m²  - net 47m² genişliktedir.
 
Diğer katlarda bulunan toplam 218 adet dairemiz 
ise, brüt 70m² – net 54m² genişliktedir. 

Dairelerde kat kaloriferleri, sıva altı klima hatları 
ve 1. Sınıf ankastre set, tüm katlarda ise yangın 
alarm ve yağmurlama sistemi bulunmaktadır. 

DAİRE ÖZELLİKLERİ



1+1DAİRE
brüt 65m²  - net 47m²





1+1DAİRE
brüt 70m²  - net 54m²





1+1DAİRE
brüt 70m²  - net 54m²





Projenin giriş katında ki daireler 
25m² salon, 13m² yatak odası, 
5.5m² banyodan oluşmaktadır. 
Diğer katlarda bulunan daireler 
ise, 27.5m² salon, 14m² yatak 
odası, 5.5m² banyodan 
oluşmaktadır.  

DAİRENİN İÇ
ÖZELLİKLERİ



Antalya Havalimanı 4,3 km

ÖNEMLİ MERKEZLERE MESAFE

TEMA ROOF
Antalya Kale Kapısı 13 km

 Lara Plajlara 6 km Terracity AVM 8,9 km

(araç ile 5 dk.) (araç ile 25 dk.)

(araç ile 10 dk.) (araç ile 25 dk.)

mesafe uzaklıktadır. Ayrıca projemizin anayola ve toplu ulaşıma mesafesi 70 metredir.  





DAİRENİN İÇ
ÖZELLİKLERİ

KONFOR SAĞLAYAN

detaylar.... . .
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