




Hayatlara renk katacak farklı projeler inşa etmek için "Meteor İnşaat" 
olarak çıktığımız bu yolda bir yaşam alanının nasıl olması gerektiğini 
düşlerken, sizlerin isteklerini göz önüne aldık. Ailenizle huzur içinde 
yaşayacağınız, ihtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılayabileceğiniz, konforun ve 
lüksün her metrekareye sindiği bu projeyi size özel hazırladık. 

Meteor Balart, Bursa’nın yükselen değeri Balat'ta aklınızdan geçenleri 
hayata geçiriyor…

Özgür Cem CAN
Meteor İnşaat 
Yönetim Kurulu Başkanı

Önce düşler vardı



Konforun ve doğanın bir arada olduğu bir yaşam alanı 
Balat'ta sizleri bekliyor. Aileniz ve kendiniz için yeni bir sayfa 
açın, geleceğe umutla bakan mutlu bir aile tablonuz olsun. 

Huzurun, güvenliğin, sevincin, coşkunun kısacası tüm 
duyguların bir arada olduğu bir yaşam için: Meteor Balart. 

Kendinize yeni bir 
sayfa açın



Bursa'nın gelişen bölgesi 
Balat'ta günün her anını 
değerlendirebileceğiniz yaşam 
alanları, sağlıklı yaşam için 
fitness salonu, yorgunluğunuzu 
atabileceğiniz havuz keyfi, modern 
peyzajı, ferah iç mekanları ve 
muhteşem manzarasıyla her açıdan 
sizin için tasarlanmış olan Meteor 
Balart ile mutluluğunuzu hayatın her 
anına taşıyın.

Meteor Balart'ta güvenli giriş, 
7/24 kapalı devre kamera sistemi 
ile çocuklarınız, oyun ve spor 
alanlarında gün boyu güvenle 
oyunlarını oynarken, siz gözünüz 
arkada kalmadan arkadaşlarınızla 
site içerisindeki dinlenme alanlarında 
sohbet edebileceksiniz.
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Modern mimari anlayışı, son teknolojiyle 
kurulmuş alt yapısı, sosyal donatıları, 
kalite, güvenlik, konforu ön planda tutan 
yaklaşımıyla Meteor İnşaat, projelerine 
şimdi bir yenisi daha ekleniyor. Yine 
hayaller kadar büyük, fakat hayallerin ve 
zamanın çok ötesinde bir dünya. 

Kullanışlı mimari yapısıyla ve geniş iç 
hacmi ile, konforun ve rahatlığın keyfini 
çıkaracaksınız.

Hayallerin 
ve zamanın
çok ötesinde
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HEM RUHUNUZU 
HEM BEDENINIZI SARACAK
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Konforun ve doğanın bir arada olduğu 
bir yaşam alanı Balat'ta sizleri bekliyor. 
Aileniz ve kendiniz için yeni bir sayfa 
açın, geleceğe umutla bakan mutlu bir 
aile tablonuz olsun. Huzurun, güvenliğin, 
sevincin, coşkunun kısacası tüm 
duyguların bir arada olduğu bir yaşam 
için: Meteor Balart. 

Her köşesi huzur dolu bir yuvanın 
hayalini kuranlar için birebir. 

Kendinize 
yeni bir 

sayfa açın



Bursa'nın gelişen bölgesi Balat'ta günün 
her anını değerlendirebileceğiniz yaşam 
alanları, sağlıklı yaşam için fitness salonu, 
yorgunluğunuzu atabileceğiniz havuz 
keyfi, modern peyzajı, ferah iç mekanları 
ve muhteşem manzarasıyla her açıdan 
sizin için tasarlanmış olan Meteor Balart ile 
mutluluğunuzu hayatın her anına taşıyın. 

Yaşam, güven, huzur ve teknolojiyle 
harmanlanmış daireler, sizin için tasarlandı.

Hayatın 
her anında 
mutluluk
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YARINA UMUTLA BAKAN 
YENI NESILLER, 

YENI NESIL DAIRELER



Meteor Balart'ta güvenli giriş, 7/24 kapalı 
devre kamera sistemi ile çocuklarınız, 
oyun ve spor alanlarında gün boyu 
güvenle oyunlarını oynarken, siz gözünüz 
arkada kalmadan arkadaşlarınızla site 
içerisindeki dinlenme alanlarında sohbet 
edebileceksiniz.

Geniş sosyal alanlarında stres yükünüzü 
azaltabileceğiniz bir ortam Balat'ta sizi 
bekliyor.

Güvenin 
getirdiği 
huzur
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HUZURU BULACAĞINIZ ANLAR, 
VAZGEÇILMEZ TUTKUNUZ 

OLACAK



Akıllı Ev ayrıcalığı ile konforu keşfedin. 
Siz uzakta olsanız da daire içi elektrik 
sistemini kontrol edebilir, hırsız alarmı ve 
şifreli çelik kapı sistemi ile ev güvenliğinizi 
sağlayabilir, gaz ve duman detektörü 
ile beklenmedik olaylara karşı tedbirinizi 
alabilirsiniz. 

Dairenizin dijital entegrasyonu sayesinde 
yaşam alanınızı istediğiniz yerden kontrol 
edebilirsiniz.

Evinizin 
kontrolü 
sizde
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VAZIYET PLANI



Salon .....................................24.42 m²
Mutfak ...................................13.60 m²
Yatak Odası ...........................15.01 m²
Oda .......................................12.32 m²
Banyo ......................................3.65 m²
Ebv. Banyo ..............................2.29 m²
Hol ..........................................3.75 m²
Balkon .....................................3.67 m²
Balkon .....................................2.46 m²
Teras .....................................19.77 m²

Net Alan 100.94 m²

Bahçe Alanı 45.00 m²

Brüt Alan 178.85 m²

Daire 1 - 2

Salon .....................................24.64 m²
Mutfak ...................................14.06 m²
Oda .......................................12.90 m²
Oda .......................................11.58 m²
Banyo ......................................4.46 m²
Hol ..........................................4.43 m²
Balkon .....................................3.87 m²
Balkon .....................................4.33 m²
Teras .....................................17.52 m²

Net Alan 97.79 m²

Bahçe Alanı 45.00 m²

Brüt Alan 176.00 m²

Daire 3 - 4
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2+1 BAHÇE KATI DAIRE PLANI

Net Alan : Duvarlar hariç dairenin toplam kullanım alanı. Brüt Alan : Duvarlar, ortak sosyal alanlar ve otopark payı dahil dairenin toplam alanı.



Salon .....................................38.15 m²
Mutfak ...................................18.28 m²
Yatak Odası ...........................14.44 m²
Giyim Odası .............................4.31 m²
Oda .......................................11.63 m²
Oda .......................................11.35 m²
Banyo ......................................4.69 m²
Ebv. Banyo ..............................5.88 m²
Hol ........................................12.69 m²
Balkon .....................................1.30 m²
Balkon .....................................5.51 m²
Balkon .....................................4.57 m²
Balkon .....................................4.10 m²
Teras .....................................22.60 m²
Teras .....................................16.80 m²

Net Alan 177.33 m²

Brüt Alan 230.78 m²

Daire 5 - 6
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3+1 ZEMIN KATI DAIRE PLANI

Net Alan : Duvarlar hariç dairenin toplam kullanım alanı. Brüt Alan : Duvarlar, ortak sosyal alanlar ve otopark payı dahil dairenin toplam alanı.



Salon .....................................34.48 m²
Mutfak ...................................18.28 m²
Yatak Odası ...........................14.44 m²
Giyim Odası .............................4.32 m²
Oda .......................................11.63 m²
Oda .......................................11.35 m²
Banyo ......................................4.69 m²
Ebv. Banyo ..............................5.89 m²
Hol ........................................12.69 m²
Balkon .....................................6.46 m²
Balkon .....................................2.36 m²
Balkon .....................................4.87 m²
Balkon .....................................4.09 m²
Teras .....................................13.97 m²

Net Alan 149.52 m²

Brüt Alan 197.58 m²

Daire 7 - 8 - 11 - 12
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3+1 (KAT 1-3) DAIRE PLANI

Net Alan : Duvarlar hariç dairenin toplam kullanım alanı. Brüt Alan : Duvarlar, ortak sosyal alanlar ve otopark payı dahil dairenin toplam alanı.



Salon .....................................38.15 m²
Mutfak ...................................18.28 m²
Yatak Odası ...........................14.44 m²
Giyim Odası .............................4.32 m²
Oda .......................................11.63 m²
Oda .......................................11.35 m²
Banyo ......................................4.69 m²
Ebv. Banyo ..............................5.89 m²
Hol ........................................12.69 m²
Balkon .....................................2.79 m²
Balkon .....................................2.36 m²
Balkon .....................................4.87 m²
Balkon .....................................4.09 m²
Teras .....................................13.97 m²

Net Alan 149.52 m²

Brüt Alan 197.58 m²

Daire 9 - 10 - 13 - 14
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3+1 (KAT 2-4) DAIRE PLANI

Net Alan : Duvarlar hariç dairenin toplam kullanım alanı. Brüt Alan : Duvarlar, ortak sosyal alanlar ve otopark payı dahil dairenin toplam alanı.



Salon .....................................37.39 m²
Mutfak ...................................15.22 m²
Oda .......................................16.13 m²
Banyo ......................................4.67 m²
Hol ........................................12.36 m²
Teras .....................................19.31 m²
Teras .....................................13.04 m²
Teras .....................................16.37 m²

Net Alan 134.49 m²

Daire 15 - 16
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4+1 ÇATI DUBLEKS - ALT KAT DAIRE PLANI

Net Alan : Duvarlar hariç dairenin toplam kullanım alanı. Brüt Alan : Duvarlar, ortak sosyal alanlar ve otopark payı dahil dairenin toplam alanı.



Yatak Odası ...........................21.56 m²
Giyim Odası .............................5.12 m²
Oda .......................................14.81 m²
Oda .........................................9.79 m²
Banyo ......................................4.63 m²
Ebv. Banyo ..............................2.62 m²
Hol ..........................................9.81 m²
Teras .....................................19.33 m²
Teras .....................................13.37 m²

Net Alan 101.04 m²

Toplam Net Alan 235.53 m²

Brüt Alan 312.86 m²

Daire 15 - 16
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4+1 ÇATI DUBLEKS - ÜST KAT DAIRE PLANI

Net Alan : Duvarlar hariç dairenin toplam kullanım alanı. Brüt Alan : Duvarlar, ortak sosyal alanlar ve otopark payı dahil dairenin toplam alanı.



PROJE

• 4 blok / 64 daire  

DAİRE TİPLERİ 

• 2+1 Bahçe Katı (16 adet) (100 m² net / 178 m² brüt) 

• 3+1 Zemin Kat (8 adet) (177 m² / 230.78 m² brüt)

• 3+1 Arakat (32 adet) (149 m² / 197.58 m² brüt)

• 4+1 Çatı Dubleksi (8 adet) (235 m² / 312.86 m² brüt)

YAPI VE İNŞAAT TEKNİĞİ 

• Radye temel 

• TSE standartlarında deprem yönetmeliğine uygun 

tasarım ve uygulama 

• Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmış 

mimari, statik, elektrik ve mekanik projeleri

• C 35 sınıfı yüksek dayanımlı hazır betonarme yapı 

taşıyıcı sistemi 

ELEKTRİK TESİSATI 

• Proje şartname ve standartlarına uygun olarak uydu 

ve TV (Digiturk - Dsmart vb.) yayınları merkezi sistemi

• 1. kalite malzemeler kullanılarak tasarlanan tüm 

elektrik ve aydınlatma sistemleri 

• Akıllı ev sistemleri 

ISITMA - SOĞUTMA 

• Şartname ve standartlara uygun ısıtma ve sıcak su 

temini için doğalgaz uyumlu kombi ve panel radyatörler

• Salon ve mutfak klima tesisatı alt yapısı 

ISI - SU - SES YALITIMI

• Bina temelleri ve otopark alanlarında su izolasyonu

• Bina dış cephe EPS mantolama ısı yalıtımı 

• Katlar arasında EPS ses izolasyonu

• Mimariye uygun olarak ısı ve su yalıtımlı Shingle çatı 

kaplaması

DIŞ CEPHE 

• Projeye uygun olarak ahşap kompozit kaplama dış 

cephe tasarımı

• Yönetmeliğe uygun kusursuz ısı ve ses yalıtımı 

• Akrilik esaslı silikonlu boya 

• Renkli PVC doğrama ve Comfort cam uygulaması

ASANSÖR

• Ses yalıtımları yapılmış, son teknoloji uluslararası 

kriterlere uygun CE belgeli  asansör uygulaması

GÜVENLİK 

• Güvenlik kontrollü site girişi 

• 7/24 kapalı devre güvenlik kamera sistemi 

• Mutfaklarda duman dedektörü

• Site içi giriş - çıkış bölgeleri , sosyal tesisleri arasında 

dahili görüntülü interkom sistemi 

te
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ik 
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ikl
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OTOPARK 

• 3+1 ve 4+1 daireler için her daireye 1 araçlık otopark 

alanı 

• Otoparktan bina içi katlara asansör ile çıkış

• Otopark havalandırma sistemi 

• Yangın dolapları 

DAİRE İÇİ 

• Salonların döşeme kaplaması ithal laminant parke 

• Odaların döşeme kaplaması ithal laminant parke 

• Daire içi tüm duvar kaplamaları alçı sıva üzerine 

antibakteriyel su bazlı boya

• Daire içi tüm tavan kaplamaları alçı sıva üzeri su bazlı 

boya 

• Mutfak (laminant parke veya mermer kaplama) ve hol 

döşeme kaplaması 1. sınıf mermer kaplama

• Mutfak dolapları ithal 1. sınıf modern mutfak - intema 

veya muadili

• Mutfak tezgah uygulaması corian tezgah – franke veya 

muadili

•  Paslanmaz çelik evye 

• Artema veya muadili bataryalar 

• Siemens veya muadili ankastre set 

• Banyo ve wc (ıslak zemin) döşeme kaplaması vitra veya 

muadili 

• Özel tasarım 1. sınıf ithal banyo dolabı - vitra veya 

muadili

• Vitra veya muadili gömme rezervuar veya muadili

• Vitra veya muadili gömme klozet veya muadili

• Duşa kabin hüppe veya muadili

• Daire giriş kapıları artella güvenlikli ahşap kapı 

• Daire iç kapıları özel tasarım lake kaplama 

• Lake kaplama vestiyer

• Kapı intercom ünitesi 

• Balkonlarda yer döşeme kaplaması 1.sınıf ahşap 

görünümlü seramik kaplama, duvarlar ve tavan kaplaması 

sıva üstü dış cephe boyası

• Balkon korkulukları ve tamperli cam 

• Blok girişleri, kat koridorları ve merdiven döşeme 

kaplamaları mermer, duvarlar sıva üzeri su bazlı boya ile 

tavanlarda dekoratif aydınlatma 

• 4+6+4 Comfort cam uygulaması

SOSYAL ALANLAR

• 300 m2 sosyal alan 

• Yüzme havuzu 

• Fitness salonu 

• Açık hava çocuk oyun parkı

• Dinlenme ve peyzaj alanları 

• Sosyal kulüp ve kafe



Biz düşledik ve düşlerimizi gerçeğe dönüştürüyoruz. 
Meteor Balart sakinleri de kendi düşlerini gerçekleştirebilecekler. 

Ve aynı heyecanla yolumuza devam ediyoruz...

Önümüzde 
yeni düşler var

Meteor Balart Projesi kataloğu üzerindeki örnek daireler, mobilyalar, kat planları ve diğer görseller sunum amaçlı olup bağlayıcı   
nitelikte değildir. Meteor İnşaat, projelerinde ve projelerine ait mimari detaylardaki değiştirme hakkını saklı tutar.

PROJE EKİBİ:





444 8 391          Balat Mah. Baran Sk. No:11 Nilüfer / BURSA          www.meteorinsaat.com
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