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Şehrin merkezinde tasarım ve konforla
yepyeni bir yaşam konsepti:
Q Studio Esentepe
Toya Yapı, yapımı devam eden, yepyeni bir yaşam konsepti ile
tasarlanan kullanışlı ve konforlu, kolay ödeme seçenekleri sunan
Q Studio Esentepe’de teslime 6 ay kaldı.
Toya Yapı tarafından İstanbul’un kalbi Şişli Esentepe’de inşa edilen Q Studio Esentepe,
stüdyodan 3+1’e kadar uzanan seçenekleri ile kullanışlı ve konforlu bir hayatın kapılarını
açıyor.
Toya Yapı, yapımı devam eden, yepyeni bir yaşam konsepti ile tasarladığı kullanışlı ve
konforlu Q Studio Esentepe’yi altı ay sonra teslim edecek. Fonksiyonel çözümlerle yaşama
alanlarının ihtiyaca göre genişleyebildiği Q Studio Esentepe’de Intense ve Crystal olmak üzere
iki tip dekorasyon seçeneği bulunuyor. Hem şehrin kalbinde hem de kalabalıktan uzak sessiz
ve sakin bir konumda yer alan Q Studio Esentepe’de daireler beyaz eşya ve ankastreleriyle
birlikte teslim edilecek.
Az katlı olarak inşa edilen Q Studio Esentepe’de tüm dairelerin yer döşemelerinde birinci sınıf
lamine ahşap parke, Avrupa standartlarında seramik yer kaplamaları kullanılıyor.
iPad/iPhone’la evinizi kumanda edebilirsiniz
Q Studio Esentepe’de iPad/iPhone ve bilgisayar bağlantısı ile perdeler, aydınlatma ve
iklimlendirme sistemleri uzaktan kumanda edilebiliyor. Ev sahipleri istediği alanlarda tek tuş
ile kontrolü ayrı olarak sağlayabiliyor; ışıklar, perdeler ve iklimlendirme sistemi ihtiyaca göre
ayarlanabiliyor, açılıyor ve kapatılabiliyor. Bu kontroller uzaktan erişim noktaları yanında,
daire içerisinde yer alacak otomasyon anahtarları ile ve dokunmatik ekranlar üzerinden
yapılabiliyor.
O Studio Esentepe’de bulunan iklimlendirme kontrolü ile farklı odalarda ayrı sıcaklık
seviyeleri oluşturulabiliyor. Ev sahipleri yatak odasının sıcaklığını sağlıklı uyku seviyesinde

ayarlarken çocuk odasının ısısını yükseltebiliyor. Klimanın tüm gün çalıştırılması yerine, akıllı
ev sistemi sayesinde 1 saat önceden çalıştırmaya başlatarak enerji tasarrufu sağlanabiliyor.
Ayrıcalıklı hizmet
Q Studio Esentepe, ev sahiplerinin gündelik hayatta ihtiyaç duyabilecekleri birçok hizmete
kolayca ulaşmalarını sağlıyor. Concierge kapsamında ev sahipleri rezervasyon, bilet temini,
şoför kiralama, sigorta, transfer hizmetleri, yurt dışı etkinlik bilet temini, vale, araç muayene,
araç servis, depo dolum, araç yıkama, danışma emanet vestiyer, tanıtım, paket taşıma, noter,
terzi, kuru temizleme, eczane gibi hizmetlerden vakit kaybetmeden yararlanabiliyor.
Çevre dostu
Amerikan Yeşil Binalar Konseyi’nin verdiği LEED® for Homes™ Sertifikası adayı olan Q Studio
Esentepe, çevreye saygılı, yarınları düşünen, karbon salınımı düşük, enerji verimliliği yüksek
yapısı ile hem doğayı koruyor hem de enerji tasarrufu ile düşük aidat avantajı sunuyor.
Ulaşım kolaylığı
Metrobüs’e 5, Büyükdere Caddesi ve metroya 1 dakika, Taksim’e ve Maslak’a 10 dakika,
Boğaz’a 12 dakika mesafede bulunan, tüm toplu ulaşım yollarının ortasında konumlanan Q
Studio Esentepe, yaşamınızı kolaylaştırıyor.
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