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BURSA’NIN YENİ ÇEVRE DOSTU;

Ekol Kent
Sizi kendine hayran bırakacak donanımlara sahip bir
Ekolojik Konut Projesi de Bursa’da yükselecek.
Modernleşen dünyayla birlikte ortaya
çıkan çevre sorunlarını engelleme
amacıyla geliştirilen Ekolojik Konut
Projeleri’nin sayısı her geçen gün
artmaya devam ediyor.
Her türlü enerji, su ihtiyacı ve
çevresel etkiler incelenerek tasarlanan, doğaya verilen zararı en aza
indirmeyi öngören ve bu doğrultuda kendi ihtiyacını büyük ölçüde
kendisi karşılayabilen ev anlamına
gelen Ekolojik Yapılar, son yıllarda
kazandığı popülerliği Türkiye’de de
hissettirmeye başladı.

Türkiye’de örnek şehir olarak seçilen Bursa’da Göçmen
Konutları için hazırlanan Ekolojik Proje Ekol Kent,
içinde barındırdığı özellikleriyle dikkat çekiyor.
Türkiye’de örnek şehir olarak seçilen Bursa’da Göçmen
Konutları için hazırlanan Ekolojik Proje Ekol Kent, içinde
barındırdığı özellikleriyle dikkat çekiyor.
Çevre konusunda hassasiyeti bulunan kişilerin tercihi olan
Ekolojik Yapılar aynı zamanda sakinlerine enerji ve su tasarrufu da sağlıyor.
Bu doğrultuda projelendirilen Ekol Kent de hem enerji
verimliliği hem de tasarım ürünü olma özelliğini bir araya
getiriyor.
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Ekol Kent’le

Su İsrafına Son
Ekol Kent, su kullanımı konusunda da size
tasarruflu olmanın yolunu gösterecek.
Banyo, tuvalet ve mutfaklarda kullanılan atık
su ile yağmur suyunu bir depoda toplayan
sisteme sahip olan proje, bu suyun arıtılarak
bahçe ve peyzaj sulamasında kullanılmasını
sağlayacak.

Ekol Kent’te

Tüm Atıklara Ayrı Çözüm
Site sakinlerinin cam, kağıt,
plastik gibi tüm çöp ve
atıklarının ayrı ayrı yerlerde
toplanmasını da sağlayan Ekol
Kent, çevre kirliliğinin önlenmesi adına da büyük bir rol
üstlenecek.

ÇOCUKLAR ÇEVRECİLİĞİ

EKOL KENT’TE ÖĞRENECEK
Her detayı çevreci çözümlerle donatılan
Ekol Kent’te daha duyarlı ve bilinçli nesiller
yetişecek. Çocuklarınız yeni evinizde
doğanın tanımını yeniden yapma fırsatı
bulurken aynı zamanda çevreciliği de
öğrenerek ayrıcalıklı bir yaşamın parçası
olacak.

ATIK
AYRIŞTIRMA

ŞEHRİN İÇİNDEKİ

DOĞAL YAŞAM

Yeşille iç içe yaşayacağınız yeni evinizde,
çocuklarınızı doğal hayatla tanıştırma imkanı
da bulacaksınız. Sevdiklerinizle yeni anılar
biriktireceğiniz konfor dolu yuvanızda, şehrin
kaosundan uzak, huzurlu bir gelecek sizi
bekliyor.

ELEKTRİK
ÜRETİMİ

SU GERİ
DÖNÜŞÜMÜ

Ekol Kent,

KENDİ ELEKTRİĞİNİ
ÜRETİYOR

Evlerin temel ihtiyacı elektrik enerjisinin
üretimi sırasında çevreye ve doğaya zarar
verilebiliyor. Ekolojik Yapılar da işte bu zararı engelleme noktasında devreye giriyor.

Ekol Kent’te de site içine yerleştirilecek güneş panelleri sayesinde enerji üretimi
sağlanacak ve ortaya çıkan elektrik de ortak alanlarda kullanıma sunulacak.

