
KENDİSİNİN EN İYİSİ



İNŞAAT
SEKTÖRÜNDE

DEVRİM YAPAN
BİR VİZYON



VİZYON:

Yenilikçi, çözümcü, teknolojik, öznel, farklı ve sorumlu yaklaşımımızla; 
bölgemizde öncü alışıla gelmişin dışında ve sağlam yapılar inşa eden 
sıra dışı inşaat firması olmak.

MİSYON:
Sağlam, teknolojik, birinci sınıf işçilik ile inşa edilmiş ve insan odaklı 
yapılarda ikamet etmenin herkesin hakkı olduğunu düşünüyoruz. 
Novenka İnşaat olarak; bu vizyon ışığında çok çalışıyoruz.

kurumsal



HAK ETTİĞİNİZ
PREMIUM YAŞAM KONFORU



NEREDE?



YÜKSEK YAŞAM STANDARLARINI
YENİDEN TANIMLADIK

PREMIUM DÜZEYDE

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE DEVRİM YARATAN,
NOVEN CITY LIFE BAŞİSKELE’DE!

GÜNDÜZÜ AYRI,
GECESİ AYRI GÜZEL...

Kocaeli’nin yükselen değeri Başiskele’nin Damlar mevkiinde inşa ettiğimiz; hayatınızın premium 
gereksinimleri için benzersiz çözüm üniteleriyle donatılan Noven City Life 21. yüzyılın yüksek mühen-
dislik ürünü olarak göz kamaştırıyor. Onu bu kadar özel kılan şey ise; teknik özellikleri yanı sıra doğa 
ve kent yaşamıyla ahenkli bir noktada konumlandırılmış olmasıdır.

Önü kapanmaz panoramik körfez ve eşsiz güzellikteki dağ manzarasıyla doğal yaşamı kent fonksiyo-
nelitesiyle buluşturuyor. Yüksek yaşam motivasyonu sağlayan armonik dağ esintisi eşliğinde keyifli 
günler sizi bekliyor. Noven City Life ile hayatınızda yeni ve sürdürülebilir organik bir dönem başlaya-
cak. Doğa dostu ve doğayla uyumlu ve daha ahenkli bir yaşam için kendinizi hazırlayın!

Evinizden görünen gerçek manzara

Evinizden görünen panoramik gece manzarası



Gerçekçi olmak gerekirse doğayla barışık ya-
şamak için dağ başında değil, doğal yaşam 
popülasyonuyla barışık bir konumda olmak 
gerekir. Akıllıca seçilmiş bir konum hem kent 
yaşamını hem de doğal yaşamı bir arada tu-
tabilir. Noven City Life özenle seçilen konumu 
gereği ergonomik ulaşım kolaylıklarıyla hem 
yaşam hem de iş dünyanızı yeni bir kolaylığa 
kavuşturuyor. Sosyal yaşantınızı en ufak şekil-
de sekteye uğratmayacak lokasyonuyla haya-
tınızın akışında yepyeni bir denge sağlıyor.

DAĞ BAŞINDA DEĞİL,
DOĞAL YAŞAM POPÜLASYONUNUN ORTASINDA!

HER YERE ÇOK YAKIN
SOSYAL KARMAŞADAN ÇOK UZAK

Ana ulaşım yolu
Deniz yolu
Tren istasyonu
Havaalanı

: 2 km
: 13 km
: 13 km
: 20 km

Şehir merkezi
İstanbul
Bursa
Ankara

: 10 km
: 90 km
: 120 km
: 350 km

Evinizden görünen şehir manzarası

Noven City Life, “premium standartlar”ıyla beklentilerinizin üzerinde bir yaşam alanı sunma fikrinin 
neticesi olarak inşa edildi. Bütün yaşam ihtiyaçlarını çok daha ötesinde nitelikli gündelik fonsiyonla-
rıyla size elit bir yaşamın keyfini sunuyor. Ulaşımdan, eğitim kurumlarına, şehir mekezinden doğal 
yaşama kadar bir çok sosyal yaşam kalitesine en ideal mesafede, kendinizi hiç olmadığı kadar sakin, 
huzurlu, sağlıklı ve zinde hissedeceksiniz. Hayatınızı hak ettiği yere taşıyarak elit bir yaşamın keyfini 
sürmeye başlayın. Yüksek konfora sahip, stil sahibi bir yaşam konsepti yeni sakinlerini bekliyor.



DIŞ MEKAN



Evinizin içine gösterilen önem ve estetik kaygı aynı düzeyde dış görünümüne de yansımalı. Noven 
City Life’ta; dış mekan tasarımındaki zarif çizgilerin ve estetik mimari dokunuşların ötesinde buraya 
yazmakla sığdıramayacağımız onlarca nitelikli tasarım aranjmanları kullandı. Evinizi yakından 
gördüğünüzde detaylı işçiliğin sonuçlarına şahit olacaksınız.

Evinizin hem yapısal özellikleri hem de estetik açıdan taşıdığı değer göz zevkinize hitap ettiği 
gibi bir yatırım aracı olarak kullanmayı düşündüğünüzde ona satış kabiliyeti de kazandırır. Böyle-
ce sadece görsel bir zarafet olmaktan öte mali olarak da fayda sağlayan bir yatırım aracına dönü-
şür. Bu projede evinizi donatan desenli duvar kaplamaları, estetik cam yüzeyler, yüksek ısı ve ses 
yalıtımı, çift camlı konfor cam, çift duvar uygulamaları, harikulade gizli bahçe peyzajı gibi yaşam 
kalitenizi kat kat arttıracak tasarım unsurlarıyla harmanlanarak mimaride yeni bir çığır açıyor.

PRESTİJLİ, LÜKS VE 
SIRADIŞI ESTETİK MİMARİ 

HER YÖNÜYLE GÖZE HİTAP EDİYOR

BİR BAKIŞTA HAYRANLIK UYANDIRAN TASARIMI
HEMEN FARK EDECEKSİNİZ

EĞİ
MSİZ

ÇAT
I

TAS
ARI
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İÇ MEKAN



GÖRSEL ZEVKİNİZE
HİTAP EDEN
İNCE DETAYLAR

LÜKS HER YERDE...

Evinizin dış mekan tasarımında yakaladığımız fonksiyonel 
tasarım unsurlarını iç mekanda da kullandık. Sadece 
konforunuzu da değil, ergonomiyi, kullanışlılığı, hayatınıza 
kattığı katma değeri ve daha da önemlisi “işte bu benim 
evim” diyeceğiniz yüksek öz güveninizi de düşündük. 3+1 
bahçe / çatı dubleksi dairelerinden oluşan Noven City Life 
üst düzey markaların harika birleşimidir.

Çatıdan temele kadar nereye bakarsanız bakın 
aynı şeyi görürsünüz: Yüksek kalite! İçinde 
yaşamaktan keyif alacağınız bu projede en ince 
detaylarda bile kendinizi muhteşem hissede-
ceğiniz görsel şölen ve fonksiyonelite var. Evini-
zin yapımında kullanılan ürünlerin tamamı 
premium düzeyde yüksek yaşam kalitesi sağla-
yan ender ürünlerdir. Yatak odasından banyo-
ya, mutfaktan balkona kadar evinizin her 
noktası hayatınıza ergonomi ve ferahlık hissi 
verecek mühendislik detaylarıyla doludur. Yük-
sek ses ve ısı izolasyonu, Ytong Multipor dış 
yalıtım sistemi ve daire geçişlerinde çift duvar 
uygulaması gibi gözle göremeyeceğiniz detay-
lardan bahsetmiyoruz bile...

TASARIMDAKİ TÜM DETAYLAR
GERÇEKLE BULUŞTU



KUSURSUZ VE
PREMIUM ÜRÜNLERLE
DONATTIĞIMIZ TASARIM
HARİKASI MUTFAĞINIZA
İLK BAKIŞTA AŞIK
OLACAKSINIZ. ÖYLE Kİ;
LÜKS ALGINIZ VE
“MUTFAK” ANLAYIŞINIZ
DEĞİŞECEK.

Noven City Life; sektörde bazı ilklerin sunulduğu ve kalite çıtasının zirveye taşındığı ender bir projedir. 
Bütün aile bireyleri için ferah yaşam alanları hazırlamanın ötesinde güvenlikten pratik yaşam unsur-
larına kadar her türlü detay kusursuzca düşünülerek hazırlandı. İç mekan tasarımının imalatında 
seçilen bütün her şey tasarım uzmanlarımız tarafından seçilerek bir araya getirildi. Kendinizi her 
yönüyle özel hissedeceğiniz evinizde sizi 5 yıldızlı bir oteldeymiş gibi ağırlamaktan mutluluk duyarız.

Kusursuz bir yaşam alanı yaratmanın en önemli adımla-
rından biri kusursuz bir mutfak oluşturabilmektir.  Aileniz 
ve sevdiklerinizle hayatınızın en keyifli anlarını yaşayacağı-
nız, başka hiç bir projede göremeyeceğiniz kadar büyük, 
gösterişli ve konforlu, tam donanımlı özel tasarım mutfa-
ğınızı, en lüks markaların en iyi ürünleriyle donattık. Evye-
den, no frost buzdolabına kadar bütün tasarım unsurla-
rında üst segment ürünleri tercih ederek mutfağınızda da 
aynı yüksek kalite çıtasını korumayı tercih ettik. En mutlu 
anlarınıza tanıklık edecek olan mutfağınız her yönüyle bu 
deha fikirlerimizin dahiyane bir sonucu.

EN KEYİFLİ ANLARINIZ İÇİN
TAM DONANIMLI MUTFAK

GENİŞ, FERAH
VE ERGONOMİK TASARIM



ERGONOMİ TASARIMININ
HARİKA BİR ÖRNEĞİ OLAN

NOVEN CITY LIFE, İÇİNDE
BARINDIRDIĞI FONKSİYONEL

MİMARİ VE DETAYCI YAKLAŞIMIYLA
5 YILDIZLI OTEL KONFORUNU

HER ALANDA YAŞATIYOR.

Noven City Life’ı bu kadar iyi yapan şey; daha tasarım aşamasındayken ortaya konulan inovatif yakla-
şımın bir ürünü olmasıdır. Aynı inovasyon, ürünlerin seçimi ve tasarımın uygulanması aşamasında da 
gösterildi. Yüksek su yalıtımlı ıslak zeminlerdeki lüks karolar ve banyonuzda farklı bir ambiyans yarat-
mak için özenle seçilen nadir fayans dekorlar bunlardan sadece bir kaçı... İşte Noven City Life’ı 5 
yıldızlı yaşam alanı yapan şey; bu tasarım felsefesinin her alanda uygulanmış olması.

ERGONOMİ VE LÜKS TASARIM
GERÇEKLE BULUŞTU

ECA
MYRA
BATARYA

KALE
SPIRIT
ASMA
KLOZET

PIERRE
CARDIN
BANYO
DOLABI



BAHÇE / PEYZAJ



Bir benzerini başka bir projede göremeyeceğiniz gizli bahçe peyzaj uygulamasıyla doğayı bahçenize 
getirdik. Terastan bir adım sonra bahçenize indiğinizde sizi bahar esintileri eşliğinde harika kokulu 
ağaçlar, yürüyüş alanları, süslemeli taşlar ve gerçek doğal bir bahçe karşılayacak. Siz panoramik 
körfez manzaralı terasta kahvenizi yudumlarken çocuklarınız bahçede dilediği gibi oyun oynayacak. 
Bu harikulade peyzaj tasarımı evinizle muhteşem bir koreografik bütünlük oluşturuyor.

GİZLİ BAHÇE
PEYZAJ UYGULAMASIYLA
DOĞAYI BAHÇENİZE GETİRDİK





TEKNOLOJİ



Premium bir yaşamın farklılıkları ve ayrıcalıklarını yaşamanız için evinizin konforunu güvenliğini 
parmaklarınızın ucuna yerleştirdik. Türkiyenin en kapsamlı ve en akıllı projesi Noven City Life, seçkin 
bir yaşam fikrinin teknolojiyle buluşmasının keyifli bir sonucu. Evinize yerleştirilen yüksek teknoloji 
ürünü Zipatile All in One panel ile evinizin güvenliğini ve konforunu dilediğiniz gibi yönetebilirsiniz. 
Kendi ihtiyaçlarınıza ve yaşam tarzınıza göre istediğiniz gibi senoryolar hazırlayıp çalıştırabilirsiniz.

Zipatile All in One panelde devreye aldığınız bir senar-
yoyu başka bir zaman ve mekanda dilediğiniz gibi cep 
telefonunuzdan da değiştirebilirsiniz. Masaüstü, dizüs-
tü bilgisayar, tablet yada cep telefonu gibi akıllı cihaz-
lardan istediğiniz şekilde güvenlik ve konfor ayarlarınızı 
yapabilirsiniz. Entegre kamera sistemiyle gelen kişilerin 
kim olduğunu görebilir, hatta resmini çekip mail olarak 
gönderebilirsiniz.

• Hareket Sensörlü Dokunmatik Zipatile Kontrol Paneli
• Doğal Gaz Kaçağı, Su Baskını ve Duman Sensörü
• Isı ve Harekete Duyarlı Kapı / Pencere Sensörü
• Kombi ve Oda Termostat Kontrolü • IP Interkom Zil Paneli
• Alarm Sireni - Farklı Uyarı Melodileri
• Fotoğraf ve Video Mesajları
• Akıllı Telefon ve Tablet ile kontrol ve onlarca özellik...

TÜRKİYE’NİN

PARMAKLARINIZIN
UCUNDA!

AKILLI EV OTOMASYONU
İÇİN ARADIĞINIZ HERŞEY
TEK BİR PANELDE!

HER AN VE HER YERDEN
KONTROL EDİN!

EN AKILLI EVLERİ



Türkiye’nin en iyi akıllı ev sistemiyle taçlandırdığımız Noven City Life’ta 
sesli asistanınızı da unutmadık. Yoğun yaşam temposu içinde sizi 
anlayan, sorularınıza cevap veren, ihtiyaçlarınız karşılayan ve aynı zaman-
da Zipatile güvenlik panelinizle entegre çalışan sesli bir asistan olmazsa 
olmazdı! Amazon’un süper yapay zeka ile donattığı Alexa Echo Dot basit 
sesli asistan olmaktan öte karmaşık güvenlik ayarlarınızı bile yapabilir. 
Örneğin siz dışarıdayken evinizin ısısını ayarlamak için telefonunuzdan 
Alexa'ya sesli komut verin. Siz söyleyin Alex'a yapsın. İşte bu kadar basit. 

Hangi yaşam projesinde evinizi otomatik süpürecek bir asistan 
var? Noven City Life'ta iRobot ile eviniz her zaman tertemiz. Kon-
forunuzu arttıracak teknolojik detaylardan biri de iRobot! Hassas 
algılama kabiliyetine sahip sensörleriyle evinizin haritasını çıka-
rak iRobot hiç bir noktayı atlamadan yerleri süpürür. Ayrıca onu 
şarj etme derdiniz yok. Şarjı bitmeye başladığında kendini şarj 
aparatında şarj eder. Size de temiz bir evin keyfini sürmek kalır.

Hayatın onca karmaşası içinde sizi kapı açma derdinden kurtaracak bir 
teknoloji ile tanıştırmak istiyoruz. Eve giriş ve çıkışlarda ve günlük kullanım-
da büyük kolaylık sağlayan bu teknoloji sayesinde Noven City Life sakinleri 
güvenliği zirvesinde yaşıyor. Anahtar, kart, şifre, akıllı cihazlarla uzaktan 
erişim, mobil uygulama üzerinden tek kullanımlık şifre veya sesli asistan 
Amazon Alexa Echo Dot üzerinden sesli kilit açama seçenekleri ile güven-
lik rutin hale geliyor. 

EVİNİZİN HER YERİNDE AYNI SICAKLIK!

SİZ SÖYLEYİN,
“ALEXA” YAPSIN!

Böylesi şık ve modern yaşam alanının kalorifer 
petekleri tarafından gölgelenmesine razı 
olamazdık. Evinizdeki her santimetre karenin 
size özel olarak tasarlanmasına ve yaşam alanı-
nızın içinde kalmasına gayret gösterdik. Evini-
zin teras ve balkonları dahil tamamı yerden 
ısıtma teknolojisiyle buluştu. Yerden ısıtma 
teknolojisiyle size; soğuk kış gecelerinde dahi 
terasta kahve keyfi yapabileceğiniz hayal 
edilmesi güç bir konfor sunuyoruz. Noven City 
Life premium yaşamın ve gerçek konforun 5 
yıldızlı zirvesi. Tadını çıkarın!Evinizin yerden ısıtma sistemi hazırlanırken çekilmiş gerçek fotoğrafı

YERDEN ISITMALIYERDEN ISITMALI

BALKONLAR
VE

TERAS DAHiL
TAMAMI

BALKONLAR
VE

TERAS DAHiL
TAMAMI

AKILLI EVAKILLI EV

iROBOT İLE EVİNİZ
HER ZAMAN TERTEMİZ

BİR KAPI KİLİDİ HAYATINIZI
NE KADAR KOLAYLAŞTIRABİLİR?



YATIRIM



Kocaeli’nin en fazla gelişen 7 yıldızlı gözde 
ilçesi Başiskele’de konumlandırdığımız Noven 
City Life lüks bir yaşam konsepti olmasının 
yanı sıra çok kârlı bir yatırım fırsatıdır. Önü 
kapanmaz muhteşem panoramik körfez 
manzarasıyla değeri her gün artan, altın fırsat-
lar sunan eşsiz bir yatırım güvencesidir. Diler-
seniz evinizi geleceğe yatırım yapmak için de 
kullanabilirsiniz. Ailenizi mutlu bir geleceğe 
taşımak ve akıllaca bir yatırım yapmak için 
Noven City Life görebileceğiniz en prestijli 
konut projesidir.

YAŞAM İÇİN EN DOĞRU,

YATIRIM İÇİN EN KÂRLI SEÇİM!

ALTIN DEĞERİNDE
BİR YATIRIM YAPIN!



KALİTEMİZ

Noven City Life projesini;

ve daha buraya yazmadığımız onlarca markanın
premium ürünleriyle inşa ettik.





ONA ÇOK YAKINSINIZ

DİLERSENİZ
PAZAR

GÜNLERİ DE
ZİYARET

EDEBİLİRSİNİZ

NOVENKA OFİS:

Körfez Mh. Berk Sk. No: 10 Barış İş Mrk.
K: 3 D: 34 İzmit / KOCAELİ

NOVEN CITY LIFE:

Damlar Mh. Hacı Halil Serim Sk.
No: 95 Başiskele / KOCAELİ

0 262 323 47 74 | 0 532 436 47 31
bilgi@novenka.com.tr
www.novenka.com.tr


