






Epik Smart Loft



Bir soruyla
başladı
her şey…

Ben kimim?
Ne istiyorum, nelerden hoşlanıyorum veya nelerden 
hoşlanmıyorum?
Zamanımı nasıl kullanıyorum, isteklerimi nasıl 
tanımlıyorum, dünyayı nasıl algılıyorum?  
Ben kimim? Diğerlerinden farkım ne, nasıl yaşıyorum ya da 
nerede yaşıyorum? 
Diğer insanlar beni nasıl görüyor, nasıl algılıyor?



E P I K  S M A R T  L O F T

LOBİ







penthouse

Loft insanı
Kararlı, güçlü, akıllı, proaktif, çok yönlü, 
ne istediğini bilen, daha azıyla 
yetinmeyen, kimlik sahibi, baskın, farklı, 
özel hissetmeyi seven, hayatı 
yaşamaktan keyif alan, zamanı iyi 
kullanan, bulunduğu alanda fark edilen.









Penthouse yaşam alanları

alt kat









Penthouse yaşam alanları

üst kat









Güne başlarken
Burada gün akıl dolu başlıyor. Bulutların 
üstünde gibi yüksek manzaralı bir yataktan 
kalkıyorsunuz. İnternete bağlı eviniz 
parmaklarınızın ucunda, isteklerinizi 
karşılamak için bekliyor. 

Giyinme odanızın içinde yer alan, eşsiz 
tasarımlı banyonuzdaki güzel bir duş, güne 
“merhaba” demenizi sağlıyor. Tam donanımlı 
mutfağınız, başlangıç enerjiniz ve iyi bir 
kahve veya çay için sizi bekliyor. Akıllı ev 
dokunmatik tablet panelinizdeki mesajları, 
kahvenizi yudumlarken kontrol edebilirsiniz. 

Galeri tavanın 5 metrelik yüksekliği, özgür ve 
mutlu hissetmenizi sağlıyor. 

1+1









1+1 yaşam alanları









1+0





1+0 yaşam alanları







   Just Fun Room



   Just Fun Room

Gün sonunda 
İşiniz bitip evinize ulaştığınızda, aslında yeni bir heyecan başlıyor sizin için. 
Tam güvenlikli bir şekilde girdiğiniz otoparkınızdan, isterseniz lobiye çıkıp 
gün içinde sizin için gelenler hakkında bilgi alabilir veya benzersiz şekilde 
tasarlanmış aktivite odalarından biri için rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Arkadaşlarınız ile birlikte aktivite odalarında canlı müzik yapabilir, bir doğum 
günü veya özel bir anı kutlayabilir, film izleyebilir, karaoke gecesi 
düzenleyebilir veya daha farklı, eğlenceli bir aksiyon gerçekleştirebilirsiniz.



E P I K  S M A R T  L O F T

CANLI MÜZİK ODASI





E P I K  S M A R T  L O F T

SİNEMA SALONU







E P I K  S M A R T  L O F T

MUTFAK AKADEMİSİ





Gün boyunca 
Evde geçirdiğiniz bir gün içinde sıkılmak kelimesi bulunmuyor. Fit ve zinde 
kalmak için yapmanız gereken, spor salonuna inmek. Spor sonrası 
serinlemek için havuz, hemen spor salonunun yanında sizi bekliyor olacak. 
İyi bir detoks için saunayı da kullanabilirsiniz. 
Gün içinde sizi ziyaret etmek isteyen arkadaşlarınız, harika bir lobide 
karşılanacak ve sizin bilginiz dahilinde dairenize yönlendirilecektir. Burada 
eviniz gibi her bir alan sizin kontrolünüz ve bilginiz dahilindedir. 







EPIK SMART LOFT / PENTHOUSE

alt kat
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EPIK SMART LOFT / 1+1

alt kat
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EPIK SMART LOFT 

Gece 
Dopdolu bir günü geride bırakırken, çok hoş ve güzel anılar ile 
doldurduğunuz bir zaman dilimini daha yaşadınız. Akıllı evinizin 
parmaklarınızın ucundaki kontrolü ile yatağınızdan kalkmadan 
her şeyi kapatıp yeni bir güne hazırlanmak için uyuyabilirsiniz 
artık. Rahat ve iyi bir uyku sizi bekliyor…
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