
Ankara’nın Yeni Vadisi



Doğaya dönebileceğiniz yeşil alanların ve modern, konforlu, güvenli ve keyifli bir yaşam alanının herkesin hakkı olduğuna inanarak 
tasarladık bu projeyi. Keçiören’in en kazançlı yatırımı olan Vadikent, 2 tip 4+1 ve 2 tip 3+1 olmak üzere toplamda 4 daire tipiyle, 

ayrıcalıkları herkes için ulaşılabilir kılıyor. 

Ankara’nın yeni vadisinde, hayatın seçkin renkleri arasında yerinizi alma zamanı.

Ankara’nın Yeni Vadisi

Ankara’nın Yeni Vadisi



Vadikent’te herkes için huzur, 
kazanç ve keyif var…



Hayalinizdeki yaşam,
bu adreste başlıyor.
Ankara’nın önemli merkezlerinden Keçiören’de yer alan Vadikent, bölgenin en değerli 
projesi. İster gelecek vadeden bir yatırım için tercih edin, ister sevdiklerinizle yeni bir 
yaşama adım atmak için…

Ayrıcalıklı bir hayat, burada...
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Şehrin kalbinde, yeşilin içinde…
Özel peyzaj düzenlemeleri, huzuru evinize taşıyan süs havuzları ve geniş yeşil 
alanlarıyla, Vadikent’te doğaya dönüş zamanı…
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Başkentin kazançlı yatırımı…
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LOBi | kAfeterYA | tOPLANtI SALONU

İlk adımdan itibaren ayrıcalıklı...
Karşılama alanı ve lobisiyle ilk adımdan itibaren fark yaratan Vadikent, siteye özel toplantı 
salonu ve keyifli dakikalar vadeden kafeteryası ile sizlere ayrıcalıklar sunuyor.



Tüm iç mekanlar, sizlere ferah, aydınlık ve sıcak bir ortam sunması için tasarlandı. Yüksek 
pencereler ve geniş alan sunan salon ve oturma odası, hem siz hem de konuklarınız için sıcak 
ve keyifli bir atmosfer sağlıyor.

Burada eve dönmek,
keyif demek.
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İÇ MekANLAr

Oturma Odası



Modern çizgilerde sıcak detaylar…
Sizin için sıcak, konforlu, işlevsel ve ferah bir yaşam alanı sunan evinizde, her gününüz huzur dolu. 
Modern ve tam donanımlı bir mutfakta günün her saatinde farklı lezzetler yaratmanın ve bunları 
paylaşmanın tadı sizi bekliyor.
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İÇ MekANLAr



Konforlu ve geniş yatak odaları, tüm aile bireylerine kendilerine ait birer köşe 
sunuyor. Ebeveyn odasına ait ferah giyinme odası ve devamındaki şık banyo ise, size 
özel çözümlere ve şık bir stile sahip.

Size ait bir köşe…
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İÇ MekANLAr



Miniklere özel bir dünya.
Vadikent’te yer alan özel kreş sayesinde, çocuklarınız evlerine yakın, güvenli ve renkli 
bir ortamda vakit geçirmenin keyfini çıkarırken, sizler de onların güvende olduğunu 
bilmenin huzurunu yaşayın. 

ÇOCUk kULüBü
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fItNeSS CeNter
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Vadikent’in işlevsel konumu sayesinde, şehrin sunduğu tüm ayrıcalıklar yanınızda. Dinlenme ve 
yürüyüş alanlarının yanı sıra siteye özel fitness merkezi ve sauna ise, evinizden uzaklaşmadan 
canlanma ve yenilenme ayrıcalığını sunuyor sizlere...

Günlük hayat keyfe dönüşsün.



Vadikent, güven demek.
Kontrollü giriş çıkış, site güvenliği, çelik kapılar ve özel donanımlarla, evinizin ve 
sevdiklerinizin burada her zaman güvende olduğunu bilmenin keyfine varın.
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güVEnlİK



Projede size özel çok çeşitli sosyal alanlara ve dinlenme köşelerine yer veren Vadikent, aracınız 
için de uygun çözümler üretti. Şehrin merkezinde yaşamanın getirdiği park yeri sorunları, Vadikent 
sakinleri için geçmişte kalıyor. Her konuta ait özel park alanı ile aracınız da kendi yerinde güvende.

Yaşamı kolaylaştıran
alanlar ve çözümler…

OTOPArK AlAnı
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Kat Planları

Kat
Planları 2726 |

Ayrıcalıkların yeni adresinde,
modern tasarım ve işlevsel konfor bir arada.
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01 SALON 33.94 m2

02 OTURMA ODASI 18.73 m2

03 MUTFAK 17.24 m2

04 HOL 18.31 m2

05 WC 3.19 m2

06 BANYO 4.62 m2

07 YATAK ODASI 12.40 m2

08 EBEVEYN YATAK ODASI 25.49 m2

09 YATAK ODASI 11.29 m2

10 BALKON 11.07 m2

Kat Planları

4+1TiP A



01 SALON 33.54 m2

02 OTURMA ODASI 16.17 m2

03 MUTFAK 15.15 m2

04 HOL 17.61 m2

05 WC 3.78 m2

06 BANYO 4.47 m2

07 YATAK ODASI 12.54 m2

08 EBEVEYN YATAK ODASI 26.36 m2

09 YATAK ODASI 13.37 m2

10 BALKON 12.35 m2
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4+1TiP B



01 SALON 29.38 m2

02 OTURMA ODASI 14.70 m2

03 MUTFAK 13.56 m2

04 HOL 15.15 m2

05 WC 4 m2

06 BANYO 3.90 m2

07 YATAK ODASI 11.34 m2

08 EBEVEYN YATAK ODASI 23.37 m2

09 BALKON 16.20 m2

10 ÇAMAŞIR ODASI 2.28 m2

11 KİLER 2.76 m2
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3+1TiP C



01 SALON 26.88 m2

02 OTURMA ODASI 14.52 m2

03 MUTFAK 15.82 m2

04 HOL 15.06 m2

05 WC 4 m2

06 BANYO 4.12 m2

07 YATAK ODASI 12.87 m2

08 EBEVEYN YATAK ODASI 24.43 m2

09 BALKON 12.30 m2

10 ÇAMAŞIR ODASI 1.26 m2
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3+1TiP D
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Bu katalogdaki görseller ve alanlar tanıtım amaçlı hazırlanmış olup taahhüt niteliğinde değildir. Uygulamada oluşabilecek farklılıklar alıcıya herhangi bir talep hakkı vermez.

KOMYAPı Bir Kombassan Kuruluşudur.

 www.komyapi.com.tr
 www.vadikentankara.com
   Eposta : info@vadikentankara.com

Adresiniz hayatın merkezinde.
Vadikent, şehrin önemli merkezlerine, AVM’lere ve hastanelere yakın konumuyla 
ulaşım sıkıntısından uzak bir hayat sunuyor.

Forum Ankara AVM  2 km
Antares AVM  4 km
İvedik Organize Sanayi Bölgesi  4 km
gülhane Askeri Tıp Akademisi (gATA)  5 km

Ulus  8 km
Kızılay  10 km
Havaalanı  20 km

Bilgi İçin 444 3 968



Yükseltepe Mh. Keçiören Ankara
Telefon : 444 3 968 • Faks : 0.332.238 81 75

Eposta : info@vadikentankara.com
www.vadikentankara.com
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