WE BUILT YOUR HOUSE NEXT TO ISTANBUL,
NEXT TO MARMARA FOR A PURE "BREATH", A DEEP BLUE "WINDOW", A VERDANT "ENVIRONMENT" AN ENVIABLE "LIFE"!

www.inmari.com.tr

İMAMOĞLU İNŞAAT,
MARMARA DENİZİNİN EN ÖZEL KIYILARINDAN BİRİNDE;
BEYLİKDÜZÜ’NDE, SİZİ YEPYENİ BİR PROJEYLE SELAMLIYOR: INMARİ MARMARA.
DENİZİ HEP KARŞISINDA GÖRMEK İSTEYEN,
BİR HAYAT TARZI OLARAK BENİMSEYEN;
GÜNÜN, GECENİN VE HAYATIN “PARMAKLA GÖSTERDİĞİ”
SEÇİLMİŞLER İÇİN...
IMAMOĞLU CONSTRUCTION GREETS YOU WITH A BRAND NEW PROJECT ON ONE OF THE MOST SPECIAL SHORES
OF THE MARMARA SEA, IN BEYLIKDÜZÜ: INMARMARA. FOR THE CHOSEN ONES, WHO ALWAYS WANT TO SEE THE SEA IN FRONT OF
HIM/HER, WHO ADOPT IT AS A LIFESTYLE, AND WHO ARE “POINTED AT” BY THE DAY, NIGHT AND LIFE...

..
. .
BUGuNE KADAR YAsANMAMIs
.
. BiR iSTANBUL'U YAsAMAK...
.
LIVING AN ISTANBUL THAT IS UNPRECEDENTED UNTIL TODAY...

Gökyüzü herkesin, güneş de, deniz de…
Ama bazıları, sadece yaptıkları seçimle gökyüzünü de, güneşi de,
denizi de “kendinin”, ve sadece “kendine özel” kılar!
Inmari Marmara, ulaşımıyla, konumuyla ve
sunduğu muhteşem hayatla farklı bir proje.
West İstanbul Marina’ya komşu.
Yazı bir mevsim değil, bütün bir ömür,
eksiksiz bir mutluluk halinde yaşamayı isteyenlere…
The sky is for everyone, just as the sun and the sea...
But some, by their choices only, make the sky, the
sun, and the sea “their own” and only “special to
themselves”! Inmari Marmara is a different project
with its transportation, location and the magnificent life
it offers. Neighbor to West Istanbul Marina.
For those who want to live the summer not as a season
but as a whole life, in a state of complete happiness...

.
ISTANBUL'UN EN HAVALISI...
THE MOST FLAMBOYANT OF ISTANBUL...

Marmara’nın en şifalı esintisine* açılan pencerelerinizi,
gündüzün ışıltıları, gecenin yakamozlarıyla şenlendirin.
Inmari Marmara’da manzara her daim pencerenizde, İstanbul yanıbaşınızda.
Ve hayat, düşlerinizdekinden bile daha seçkin bir hayat,
hiç olmadığı kadar sizin, ve sadece size özel!...
Cheer up your windows opening to the most healing breeze* of Marmara
with the flashes of the day and the sea sparkles of the night.
In Inmari Marmara, the view is always at your window, Istanbul is right
next to you. And life is even more exclusive than your dreams, more yours
than ever, and only for you! ...

*Yüzlerce yıldır bu bölge, solunum yolu hastalıklarında tercih edilen bir yerdi. Bahar aylarıyla birlikte astım, bronşit ve
nefes darlığı hastaları sağlık bulmak için hava esintilerinin yoğun olduğu Traketya, Gardan ve Anarşa adıyla bilinen Beylikdüzü’nün köylerine gelirlerdi.
*For hundreds of years, this region has been a preferred place for respiratory diseases. With the spring months, asthma and bronchitis patients and patients
with shortness of breath would come to the villages of Beylikdüzü, known as Traketya, Gardan and Anarşa, where air breezes are intense.

..
.. ..
Hayati yuksek dusunenlere...
.
FOR THOSE WHO THINK HIGH IN LIFE...

Özel, daha özel, en özel… Ve yüksek!
Standartları belirleyenlere, standart dışı bir tasarım.
İnmari Marmara’da metrekare değil, metreküpler konuşulacak.
5.60 tavan yüksekliğiyle ferah ve sınırsız.
Special, more special, most special… And high!
A non-standard design for those who set the standards.
In Inmari Marmara, cubic meters will be discussed,
not square meters. It is spacious and unlimited
with its 5.60 ceiling height.

1+1, 2+1 ve 3+1 loft dairelerde
sadece “sessiz, sakin ve seçkin” bir yaşamı
özleyenler için değil, hayatı ve onun tüm nimetlerini, gözlerden uzak,
sadece “kendi ritmiyle”, yaşayan, yaşamak isteyenler için…
Çılgın kalabalıktan uzak!
In 1+1, 2+1 and 3+1 loft flats, not only for those
who miss a “quiet, calm and exclusive” life, but for
those who want to live life and all its blessings, out
of sight, with only “their own rhythm”...
Far from the madding crowd!

.
..
istanbul'un hem icinde,
hem de disinda...
.
.
BOTH INSIDE AND OUTSIDE OF ISTANBUL...

İnmari Marmara’da şehir hayatı yanıbaşınızda.
Ama siz şehrin kaotik yapısından uzaktasınız. Dingin ve rafine bir hayat sizin olacak.
E5’e 3 dakikada; Tem’e 5 dakikada ulaşacağınız yeni eviniz
West İstanbul Marina’ya yürüme mesafesinde.
Çevrenizde sizi mutlu edecek o kadar çok şey var ki.
AVM’ler, okullar, hastaneler, kafeler, restaurantlar ve keyifli gezi alanları...
Hayatı kolaylaştıran seçenekler elinizin altında.
City life is right beside you in İnmari Marmara.
But you are far from the chaotic structure of the city.
A calm and refined life will be yours. Your new home is
within walking distance of West Istanbul Marina, where
you will reach E5 in 3 minutes and Tem in 5 minutes.
There are so many things around you that will
make you happy. Shopping malls, schools, hospitals, cafes,
restaurants and pleasant sightseeing areas...
Options that make life easier are near at hand.

..
.. .
StatUko ve standartlarIn Otesinde:

.. ..
OzgUr!

BEYOND THE STATUS QUO AND STANDARDS: FREE!

İnmari Marmara her detayıyla farklı ve olağanüstü.
En ince detayına kadar tasarlanmış bir hayat var burada…
Her blok terasında yer alan “kafe teras-bahçe”lerinde,
ağaçların, sarmaşıkların ve çiçeklerin süslediği doğanın
kucağında denizin tazeleyen iksirini nefesleyin, evinizdeki keyfi terasa da taşıyın.
Eşsiz mavi manzaranıza, geceleri yakamozlar eşlik etsin,
ateşbaşında dostlarınız şarkılarla eğlensin.
Teleskopla seyredeceğiniz ay ve yıldızlarla hikayenizi taçlandırın…
Inmari Marmara is different and extraordinary
in every detail. There is a life here designed to the finest detail...
In the “café roof-gardens” located on each block terrace,
breathe the refreshing elixir of the sea in the lap of nature
adorned with trees, ivy and flowers, and carry the pleasure of
your home to the terrace. Let the sea sparkles accompany
your unique blue view at night, let your friends enjoy
the songs at the fire. Crown your story with the moon and
stars that you will watch with a telescope...

..
CADDE. DUKKANLARINDA
.
.
KEYIFLI ALISVERIS...
. .
CHEERFUL SHOPPING IN THE STREET SHOPS...

Tüm ihtiyacınızı alışveriş merkezleri ölçüsünde eksiksiz
karşılayabileceğiniz market, nefis bir kahveyle
soluklanacağınız kafeler ve dünya mutfağının benzersiz tatlarını
sofranıza taşıyacak restoranlar evinizin altında, elinizin altında.
Günü olduğu kadar geceyi de, bugünü olduğu kadar yarınları da,
“ömrünüze ömür katacak” bir konseptte yaşabilmeniz için;
Inmari Marmara’da mutluluğa sınır koymadık.
The market where you can meet all your needs in the size of
shopping malls, cafes where you can breathe with a delicious coffee
and restaurants that will bring the unique flavors of the world cuisine
to your table are under your home, at your hand. In order for you to live
the night as well as the day, today as well as the future, in a concept
that will “add life to your life”; we did not draw the lines to
happiness in Inmari Marmara.

DOYASIYA SPOR,.

DOYASIYA KEYIF...
SPORTS TO YOUR HEART'S CONTENT,
PLEASURE TO YOUR HEART'S CONTENT...

İnmari Marmara’nın her tarafını
güzel vakit geçirebileceğiniz imkanlarla süsledik.
Size özel spor salonu ve kapalı yüzme havuzunda
hem formunuz, hem keyfiniz yerine gelecek.
Seyir terasında muhteşem Marmara manzarasını izleyerek
keyif kahvesi içmek yine size ve dostlarınıza özel.
Çaylar ve kahveler İnmari sakinlerinin kullanabileceği mini cafeden.
Akşam saatlerinize hareket getirecek ateş başı sohbetler de
İnmari Marmara’da sizi bekliyor.
We have decorated every part of Inmari Marmara with
opportunities where you can have a good time. Your form and
pleasure will be fulfilled in the private gym and indoor swimming
pool. You will protect your form and have a pleasant time in the
private gym and indoor swimming pool. You can buy tea and
coffee from the mini café that Inmari residents can use.
Conversations at fire that will bring action to your evening
hours await you at Inmari Marmara.

. .. .. ..
..
BIR OMUR GUVEN ICINDE!..
.
LIFETIME IN SAFETY!

Güvenlikli site giriş-çıkışlarından başlayarak,
her daireye özel kapalı otoparklarda, bodrum katlarda yer alan
ve her daire için özel tahsis edilmiş depo (bodrum/kiler) birimlerinde,
elektrikli araçlarınız için düşünülmüş şarj üniteleriyle,
her blokta yer alan 2 ayrı asansörde; hep sizin rahatınız düşünüldü.
Görüntülü diafon ve uydu bağlantılı “site içi kamera izleme” sistemiyle,
güvenliğiniz, bir başka deyişle “rahatlık ve huzurunuz”,
hiçbir olumsuzlukla gölgelenmesin; endişeden uzak,
güzelliklere hep yakın olun istedik.
Starting from the entrance and exit of the secure site, your
comfort has always been considered in the closed parking lots for
each flat, in the storage units (basement/cellar) allocated for each
flat in the basement, with charging units for your electric
vehicles and in 2 separate elevators in each block.
With the video intercom and satellite-connected “in-site camera
monitoring” system, your security, in other words, your “comfort and
peace”, should not be eclipsed by any negativity; we wanted
you to always be close to beauty, away from worry.

. .
.
ISE
GITMEK
MI?
.
..
.
.

ISI. EVE GETIRMEK MI?
GO TO WORK OR BRING WORK HOME?

Kendi içinde tamamlanmış bir hayat var Inmari Marmara’da.
Herşey ama herşey sizin konforunuz ve yaşam kaliteniz için.
İş dünyasının dinamik ve hareketli yapısının tüm ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayan,
son teknolojiyle donatılmış altyapısıyla eviniz, ofisiniz olacak.
Size ve ailenize daha fazla zaman ve daha fazla keyifli anlar kalacak…
• Telekom altyapısı • Hızlı internet / Uydu internet altyapısı
• Uydu ve Tv platform bağlantıları
There is a life completed within itself in Inmari Marmara.
Everything is for your comfort and quality of life. You will have your
home and office with its infrastructure equipped with the latest technology
that fully meets all the needs of the dynamic and active structure of the
business world. You and your family will have more time
and more enjoyable moments...
• Telecom infrastructure • Fast internet / Satellite internet infrastructure
• Satellite and TV platform connections

.. ..
BUGUNU YASA,
.

YARINLARI KAZAN!
LIVE TODAY, EARN TOMORROW!

İnmari Marmara’yı benzersiz kılan şey,
“yaşamak” için sunduğu tüm bu ayrıcalıkların yanı sıra
“yatırım” için de benzersiz bir alternatif oluşturması.
Cadde dükkanları ve loft daireleriyle gözde bir yatırım fırsatı.
Inmari Marmara’da bambaşka ayrıcalıkları yaşayın,
hep kazanan siz olun…
What makes Inmari Marmara unique is that it
creates a unique alternative for “investment” as well
as all these privileges it offers for “living”. It is a popular
investment opportunity with its street shops and loft flats.
Experience completely different privileges in
Inmari Marmara, always be the winner...

NATURAL PRODUCTS FOR THOSE WHO LOVE SHOPPING ORGANIC...

Beylikdüzü’nde ekim dikim yapılan tarlaların olduğunu biliyor muydunuz?
Evinize 10-15 dakikalık mesafelerde dalından alışveriş yapabileceğiniz
küçük çiftlikler hala mevcut. Sütünüz, yumurtanız, mevsimine
göre domates, biber, marul, soğan ve tazecik meyveler.
Sepeti kolunuza takın toplamaya başlayın.
Yumurta foldan, sebzeler meyveler dalından.
Did you know that there are planting fields in Beylikdüzü?
There are still small farms where you can shop from the bough 10-15 minutes
far from your home. Your milk, eggs, seasonal tomato, pepper, lettuce, onion
and fresh fruit. Put the basket on your arm and start collecting.
The eggs are from the nest, the vegetables and fruits from the branch.

LET'S GO FISHING...
Alın oltanızı, sahil yakın nasıl olsa. Dilediğiniz yerden sallayın oltanızı.
Tutmak kısmet işidir tabi, tutamazsanız da üzülmeyin,
yolunuzun üzerinde Gürpınar Su Ürünleri Hali var.
Her durumda eliniz boş dönmezsiniz.
Take your fishing rod, here is close to the beach somehow.
Cast your fishing line wherever you want. Catching is a matter of chance
don’t worry if you can’t, there is Gürpınar Fisheries
Market on your way. In any case, you will not return empty hand.

..
.
.
KITAP KURTLARI, SANATSEVERLER SIZE GUN DOGDU...
i

HOWEVER YOU LIKE!..

i

.
ISTERSEN!..

.
. .
HADI BALIGA GIDELIM...

i

SEN NASIL

. .
DALINDAN ALISVERISI
. .. .. . SEVENLERE
DOGAL URUNLER...

BOOKWORMS, ART LOVERS, THE LUCKY DAY HAS COME FOR YOU...
İstanbul’un en çok etkinliğe sahne olan beldesindesiniz. Konserler, tiyatrolar, etkinlikler
Beylikdüzü’nün olmazsa olmazı. Kütüphaneler ve kültür merkezleri sizi bekliyor.

i

.
FOTOGRAF SEVERLER, SAFARIYE HAZIR MISINIZ?
PHOTOGRAPHY LOVERS, ARE YOU READY FOR SAFARI?
Marina’nın hareketli hayatında, Beylikdüzü’nün modernizmi ve eskiyi yaşatan sokaklarında,
parklarında, bahçelerinde, yemyeşil Yaşam Vadi’sinde sizi bekleyen binlerce fotoğraf karesi var.
Hadi alın elinize fotoğraf makinesini, foto safariye başlayın.
Dilerseniz 1 saatlik mesafelerde daha da ilginç mekanlar ve yaşamlara da ulaşabilirsiniz.
There are thousands of frames waiting for you in the lively life of the Marina, in the streets,
parks, gardens and lush green Valley of Life in Beylikdüzü, which keeps the modernism and old alive.
Come on, take your camera and start a photo safari. If you wish, you can reach even more
interesting places and lives within 1 hour distances.

You are in the town that hosts the most events in Istanbul.
Concerts, theaters and events are indispensable for Beylikdüzü.
Libraries and cultural centers await you.

.. ..
. .
.
. .
BISIKLETE BINMEK EN BUYUK KEYFINIZ OLACAK...
RIDING A BICYCLE WILL BE YOUR BIGGEST PLEASURE...
Sakin ve huzurlu bir muhitte yaşamanın en büyük artısı bu olsa gerek. Trafiğin keşmekeşinden uzakta,
güvenli caddelerde, bisiklet yollarında istediğiniz yere kolayca ulaşın. Hem de formda kalın.
Gittiğiniz yerlerde öyle güzelliklerle karşılaşacaksınız ki, süprizi bozmayalım.
This must be the biggest advantage of living in a calm and peaceful neighborhood.
Easily reach wherever you want on safe streets and bicycle paths away from the hustle and bustle of traffic.
And stay in shape. You will encounter such beauties at the places you go; let’s not spoil the surprise.

.. ..
artisi buyuk!

Sosyal Tesis

Recreation Facilities

2021’de Teslim

Delivery in 2021

inmari marmara'da
kolay hayat...

. .. ..
.
EKOLOJIK COZUMLERIYLE
. ..
ENERJIK BIR PROJE...

IT HAS BIG PLUSSES!
EASY LIFE IN INMARI MARMARA...

An energetic project with
ecological solutions...

Kolay Ulaşım Avantajı
Easy Transportation Advantage

Cadde Dükkanlar

Araç Şarj Üniteleri

Street Shops

West İstanbul Marina
West İstanbul Marina

Özel Teras Keyfi
Private Terrace Pleasure

Değerli Lokasyon

Valuable Location

8,5 Şiddetinde Depreme
Dayanıklı Teknoloji
Earthquake Resistant
Technology of 8.5 Intensity

Hemen Tapu

Instant Deed

Kapanmaz
Marmara Manzarası
Unblocked Marmara View

Vehicle Charging Units

İnmari’de, Yağmur Suyu Toplama
Sistemiyle yeşil alanların sulamasına,
Güneş Enerji Sistemi’nde üretilen
elektrikle ortak alanların enerjisine
destek sağlanıyor.
Doğanın bize verdikleri en iyi şekilde
kullanılıyor, hayatınıza kolaylık
sağlıyor.
In Inmari; Rainwater collection
system support to the irrigation of
the green areas, energy needed in
common areas supported with
the electricity produced in Solar
Energy System, We are using
in the best way what the
nature given us and it
makes your life easier.

.
VAZIYET PLANI
LAYOUT PLAN

.
DAIRE PLANLARI

Brüt : 186,34 m2

FLAT PLANS

ALT KAT

Alt Kat
Downstairs

1 - Antre - Koridor : 14,61 m2
2 - Salon : 35,37 m2
3 - Mutfak : 11,11 m2
4 - Yatak Odası : 15,05 m2
5 - Banyo : 3,64 m2
6 - Balkon : 20,86 m2

ÜST KAT
1 - Koridor : 3,06 m2
2 - Yatak Odası : 14,97 m2
3 - E. Yatak Odası : 22,12 m2
4 - Banyo : 3,64 m2

3+1

Gross : 186,34 m2
DOWNSTAIRS
1 - Entrance - Corridor : 14,61 m2
2 - Lounge : 35,37 m2
3 - Kitchen : 11,11 m2
4 - Bedroom : 15,05 m2
5 - Bathroom : 3,64 m2
6 - Balcony : 20,86 m2

UPSTAIRS
1 - Corridor : 3,06 m2
2 - Bedroom : 14,97 m2

Üst Kat

3 - Master Bedroom : 22,12 m2

Upstairs

4 - Parents’ Bathroom : 3,64 m2

A1 - B Blok

Brüt : 174,34 m2
ALT KAT
1 - Antre - Koridor : 6,78 m2
2 - Salon : 26,75 m2
3 - Yemek Salonu : 10,50 m2
4 - Mutfak : 9,19 m2
5 - Yatak Odası : 12,53 m2
6 - Banyo : 4,02 m2
7 - Balkon : 21,86 m2

Brüt : 159,05 m2
Alt Kat

1 - Giriş Holü : 14,71 m2
2 - Salon : 22,12 m2
3 - Mutfak : 9,44 m2
4 - E. Yatak Odası : 18,77 m2
5 - Yatak Odası : 9,73 m2
6 - Banyo : 6,06 m2
7 - E. Banyo : 3,81 m2
8 - Giyinme Odası : 4,02 m2
9 - Hobi Odası : 9,86 m2
10 - Balkon : 12,46 m2

Downstairs

ÜST KAT
1 - Koridor : 5,40 m2
2 - E. Yatak Odası : 19,53 m2
3 - Yatak Odası : 15,03 m2
4 - E. Banyo : 4,30 m2

3+1

Gross : 174,34 m2

2+1

Gross : 159,05 m2

DOWNSTAIRS

1 - Entrance Hall : 14,71 m2

1 - Entrance - Corridor : 6,78 m2

2 - Lounge : 22,12 m2

2 - Lounge : 26,75 m2

3 - Kitchen : 9,44 m

2

3 - Dining Hall : 10,50 m2

4 - Master Bedroom : 18,77 m2

4 - Kitchen : 9,19 m2

5 - Bedroom : 9,73 m2

5 - Bedroom : 12,53 m2

6 - Bathroom : 6,06 m2

6 - Bathroom : 4,02 m

2

7 - Balcony : 21,86 m2

7 - Parents’ Bathroom : 3,81 m2

UPSTAIRS

9 - Hobby Room : 9,86 m2

8 - Dressing Room : 4,02 m2
10 - Balcony : 12,46 m2

1 - Corridor : 5,40 m2
2 - Master Bedroom : 19,53 m2
3 - Bedroom : 15,03 m2
4 - Parents’ Bathroom : 4,30 m2

Üst Kat
Upstairs

B Blok

B Blok

Brüt : 134,75 m2
1 - Antre : 4,89 m2
2 - Hol : 5,88 m2
3 - Salon : 26,51 m2
4 - Mutfak : 8,29 m2
5 - Yatak Odası : 10,70 m2
6 - E. Yatak odası : 14,54 m2
7 - Banyo : 4,21 m2
8 - E. Banyo : 3,66 m2
9 - Giyinme Odası : 3,21 m2
10 - Balkon : 9,84 m2

2+1

Brüt : 117,95 m2
1 - Antre : 8,64 m2
2 - Salon : 18,08 m2
3 - Mutfak : 9,78 m2
4 - Yatak Odası : 11,11 m2
5 - E. Yatak Odası : 14,00 m2
6 - Banyo : 3,79 m2
7 - E. Banyo : 4,68 m2
8 - Balkon : 7,07 m2

Gross : 134,75 m2

Gross : 117,95 m2

1 - Entrance : 4,89 m2
2 - Hallway : 5,88 m2
3 - Lounge : 26,51 m2

1 - Entrance : 8,64 m2

4 - Kitchen : 8,29 m

2 - Lounge : 18,08 m2

2

5 - Bedroom : 10,70 m

3 - Kitchen : 9,78 m2

6 - Master Bedroom : 14,54 m2

4 - Bedroom : 11,11 m2

7 - Bathroom : 4,21 m2

5 - Master Bedroom : 14,00 m2

2

8 - Parents’ Bathroom : 3,66 m2

6 - Bathroom : 3,79 m2

9 - Dressing Room : 3,21 m

7 - Parents’ Bathroom : 4,68 m2

10 - Balcony : 9,84 m

8 - Balcony : 7,07 m2

2

2

B Blok

A1 Blok

2+1

Brüt : 94,74 m2

Brüt : 108,38 m2

ALT KAT

ALT KAT

1 - Antre - Koridor : 9,95 m2
2 - Salon : 20,16 m2
3 - Mutfak : 7,23 m2
4 - Banyo : 4,18 m2
5 - Balkon : 5,17 m2

1 - Antre - Koridor : 10,01 m2
2 - Salon : 29,97 m2
3 - Mutfak : 6,47 m2
4 - Banyo : 4,14 m2
5 - Balkon : 5,24 m2

ÜST KAT

ÜST KAT

1 - Yatak Odası : 19,28 m2

1 - Yatak Odası : 18,97 m2

1+1

Gross : 108,38 m2
DOWNSTAIRS

DOWNSTAIRS

1 - Entrance - Corridor : 10,01 m2

1 - Entrance - Corridor : 9,95 m2

2 - Lounge : 29,97 m2

2 - Lounge : 20,16 m2

3 - Kitchen : 6,47 m2

3 - Kitchen : 7,23 m2

4 - Bathroom : 4,14 m2

4 - Bathroom : 4,18 m2

5 - Balcony : 5,24 m2

5 - Balcony : 5,17 m2

UPSTAIRS

UPSTAIRS

1 - Bedroom : 18,97 m2

B Blok

1+1

Gross : 94,74 m2

1 - Bedroom : 19,28 m2

Alt Kat

Üst Kat

Alt Kat

Üst Kat

Downstairs

Upstairs

Downstairs

Upstairs

B Blok

TO ISTANBUL, TO MARMARA, TO THE CITY, TO NATURE! IN SHORT, A GIFT TO LIFE

Bu katalogta yer alan tüm canlandırmalar ve 3 boyutlu çizimler tanıtım amacıyla yapılmıştır herhangi bir bağlayıcılığı yoktur.
İmamoğlu İnşaat, teknik ve estetik açıdan gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.
All animations and 3D drawings in this catalog are made for promotional purposes, they are not binding.
İmamoğlu İnşaat reserves the right to make technical and aesthetic changes that it deems necessary.

Yakuplu Marmara Mah. Avrasya Cad. No: 17 Beylikdüzü - İstanbul
0212 855 44 55 - info@inmari.com.tr - www.inmari.com.tr

/inmarimarmara

