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KÜTAHYA’NIN YENİ YATIRIM MERKEZİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİNİN
HEMEN YANIBAŞINDA!

Kütahya’daki ilk Huzurlu Kampüs projesinde yaşam başladı. Kurumsal Kiralama ve Satış hizmetimizle,
mülkünüzü sizin adınıza değerinde kiralayıp değerinde satıyoruz. Yatırımınızın değeri her zaman
artacak, her zaman yüksek kira getirisi sağlayacak.

EVDEN OKULA GİTMEK AN MESELESİ

GENÇLERE ÖZELBİR YAŞAM

Derse gitmek o kadar da zor değil. Hatta
an meselesi. Çünkü Kütahya Dumlupınar
Üniversitesi’nin yanı başındaki Huzurlu Kampüs’e
okula yürüyerek gidebilecek, değerli zamanınızı
yolda harcamayacaksınız.

Huzurlu Kampüs’te tüm daireler öğrenci
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. 1+1
ya da 2+0 seçeneklerinin bulunduğu 72 dairede
mutfak ve banyo gibi ihtiyaçlarınızın tümü sizin
olacak. Temizliği kolay, yaşaması pratik bu yaşam
size çok yakışacak.

KAZANMAYA ÜNİVERSİTEDEN BAŞLAYIN

ARADIĞINIZ TÜMAYRICALIKLARSİZİNLE

Kurumsal satış ve kiralama hizmetinin de
verildiği Huzurlu Kampüs’te ister yatırımcı olun,
ister kazanmaya üniversitede başlayın. Huzurlu
Kampüs Öğrenci Evleri’nde üniversite hayatınız
boyunca ödeyeceğiniz kira bedeli karşılıksız
kalmaz. Okul bitiminde bir yatırımınız olmuş olur.

Yaşamanın pratik olmasının yanında ayrıcalıkları
ile de büyük kolaylık sağlayan Huzurlu Kampüs
Öğrenci Evleri’nde sosyal tesis, yemekhane, mescit
ve güvenlik hizmeti ile size hem avantajlı hem
de güvenli bir yaşam sunacak. Bünyesindeki
3 adet ticari ünite ile de ihtiyaçlarınızı kolayca
karşılayabileceksiniz.

www.huzurlukampus.com
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GENEL (Zemin Etüdü ve İnşaat Sistemi)

Teknik Özellikler

• İnşaatın her seviyesinde onaylı kontrolu,
• Mevcut Deprem Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmış

SİSTEMLER
Isıtma Soğutma ve Yalıtım

zemin etüt raporu

• “İyi yalıtımlı bina” özelliği,

• Bu rapora bağlı hazırlanan statik, betonarme projeler,

• Kat Kaloriferi,

• Radyejeneral temek ve endistriyel kalıp sistemi ile depreme

• Tüm yapılarda mantolama ısı yalıtımı,

dayanıklı inşaat.

• Bireysel Isıtma(Kombi) Sistemi

• Çevre Düzenlemesi ve Sosyal Donatılar
• Diğer sosyal donatılara ayrılmış site yerleşimi
• Planlı peyzaj sulama sistemi,
• Yürüyüş parkurları ve basketbol sahası,
• Asansörlerle katlara ulaşım,
• Yaşam Merkezi
• Mini market, Cafeterya

DAİRELER (Genel)
• Daire girişinde çelik kapı,
• Dekoratif iç kapılar,
• Antre salon ve odaların zeminleri,
• Dekoratif fayans veya Laminat Parke,
• Pencereler çift camlı, PVC doğrama,
• Birinci sınıf boya

Güvenlik Sistemleri
• “Renkli görüntülü interkom sistemi,
• Güvenlik kamera sistemi,
• Çevre aydıntlatma sistemi.

Banyolar
• Modern banyo mobilyaları, setüstü lavabo,
• Birinci sınıf lüks vitrifiyeler,
• Birinci sınıf aramatür ve birince sınıf
• banyo aksesuarları
• Islak zeminler tavana kadar birinci
• sınıf seramik

Elektrik Enerji Sistemi
• Site genelinde; çevre aydınlatmaları,
• Her kat holünde 1 adet TSE VE CE
• standartlarına uygun asansör,
• Her dairede Tv, telefon ve data prizi

Mutfaklar
• Ankastre ocak, paslanmak çelik davlumbazlı aspiratör,
• Geniş ve ferah tasarımlı lüks mutfak dolapları,
• Lüks evye, birinci sınıf batarya,
• Zeminlerde birinci sınıf seramik.
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EN KAZANÇLI YATIRIM GENÇLİĞE!
GELİŞMİŞ ÜLKELERDEKİ EN GÜNCEL
YATIRIM İMKANI

www.huzurlukampus.com

10 YILDA YATIRIMA
GERİ DÖNÜŞ GARANTİSİ!
2.ETAP

Dinamik ve sürekli yenilenen sirkülasyonuyla

Gelişmiş ülkelerde gayrimenkul pazarında

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin yanı

Öğrenci Evleri adı altında yeni ve kârlı bir pazar

başında eşsiz bir yatırım fırsatı sizi bekliyor.

ortaya çıkıyor. Öğrenci evlerinin kiraya verilmesi

Üniversite öğrencilerinin yoğun talep ettiği

ve işletilmesi sistemine dayanan Huzurlu

konaklama ihtiyacını en kullanışlı şekilde sunan

Kampüs Öğrenci Evleri; yatırımcıya her ay

Huzurlu Kampüs Öğrenci Evleri’nde hem bir

düzenli kira geliri, öğrenciye ise ev konforunda

yeriniz, hem de kazancınız olsun.

bir yaşam sağlıyor.

ÇAĞRI MERKEZİ

0(274) 227 00 77
Satış Ofisi:

Proje Adresi:

Huzurlu Kampüs Öğrenci Evleri 100. Yıl Mahallesi

Kirazpınar Mahallesi, 5. Karadeniz Sokak

Cephanelik Sokak Merkez / Kütahya

Merkez / Kütahya

www.huzurlukampus.com
info@huzurlukampus.com

Bu görseller, mahaller ve ifadeler tanıtım maksatlı olup, belediye onaylı uygulama projesi esastır. Yapımcı firmanın
gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkı her zaman mahfuzdur.

