




Meteor Dikencik ile hem doğanın içinde, hem de yaşamın merkezinde…

Bursa’nın her geçen gün büyüyen alt yapısıyla gelişen bölgesi Balat’ta konumu, doğası ve 
büyüklüğü ile en değerli arsasına temelleri atılan Meteor Dikencik sizi kendisine çekecek. Çevre 
yoluna yakınlığı ile şehrin dört bir yanına ulaşım kolaylığı açısından stratejik konumda yer 
alan Meteor Dikencik’ten kışın beyaz büyüsüyle Uludağ’a, yazın temiz havasıyla Mudanya ‘ya, 
tek feribot mesafesiyle İstanbul’a, yapımına devam edilen otoban ve hızlı tren projelerine olan 
yakınlığı sayesinde dilediğiniz her noktaya ulaşım Meteor Dikencik sakinleri için çok kolay.

Şehrin kalabalığından ve gürültüsünden uzak modern bir yaşam merkezi olan Meteor Dikencik’te 
doğayla birleşen şehir yaşamı site sakinlerini kucaklıyor....

LOKASYON

Dikencik Meteor’da aileniz ile film izleyebilmeniz için özel mini sinema salonları, davet ve 
organizasyonlarınız için salon ve lounge alanları, günün yorgunluğunu atıp, sağlıklı bir 
yaşam sürebilmeniz için sauna ve fitness salonu, çocuklarınızın daha mutlu büyüyebilmesi 
için açık - kapalı çocuk aktivite alanlarına kadar farklı zevklere hitap eden pek çok imkan bir 
arada bulunuyor. Dikencik Meteor sunduğu zengin sosyal yaşam olanaklarıyla sizi ve ailenizi 
yaşamın her anını en kaliteli şekilde değerlendirmeye davet ediyor. Basketbol sahasından, 
satranç  alanlarına, anfi tiyatrodan, mini golf sahasından, tramboline daha pek çok imkan 
Dikencik Meteor sahiplerine özel tasarlanıyor. 

SOSYAL
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Meteor Dikencik; özlemini duyduğunuz samimi ve sıcak mahalle dokusunu yeniden 
canlandırıyor. 3 futbol sahası büyüklüğündeki sosyal alanları ile bölgenin göz bebeği 
konumundaki alışveriş caddesi, avantajlı lokasyonu ve yüksek standartlardaki inşaat kalitesi 
ile sizlere huzurlu bir yaşamın kapılarını aralıyor.

Hayattan daha fazla keyif alabilmeniz için modern yaşamın tüm ihtiyaçlarını, çevreye 
duyarlı bir mimari ile birleştirdik.

KALİTE
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BURSA’NIN MUHTEŞEM MANZARASINDA 
198 SEÇKİN AİLE İÇİN 198 SEÇKİN DAİRE...
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Çocuklarımızın bütün kış evde kapalı kalmalarına razı olur mu 
gönlümüz. İstedik ki kışın da arkadaşlarıyla doyasıya vakit 
geçirebilsinler… Üstelik üşütüp hasta olur mu diye endişelenmenize 
de gerek yok. Meteor Kids Club’ta belki de geleceğin doktorları, 
mühendisleri, iş adamları zamanın nasıl geçtiğini anlamayacak.

Komşularınızla sıcak bir ortamda sinema keyfi bazen 
de eşinizle baş başa duygusal bir aşk filmi seyretmek 
Meteor Dikencik’te bir başkadır.

MİNİ SİNEMA
Meraklılarının fırsat yanı başına gelecek, oynayanlar 
daha çok sevecek... Takımları alıp sahaya inme zamanı... 
Mini golf sahası sizleri bekliyor...

MİNİ GOLF SAHASI 

Günün tüm yorgunluğunu geride bırakabileceğiniz yüzme 
havuzlarında sevdikleriniz ve dostlarınızla keyifli vakit 
geçirebilecek ve her kulaçta enerjinizin tazelendiğini ve 
serinliği hissedeceksiniz...

AİLE BOYU SERİNLİK

Yenilenip arınmak, dinlenip tazelenmenin en güzel 
yollarından biri de sıcacık bir saunada geçirilecek 
dakikalar...

SAUNA

Günün tüm ağırlığını üzerinizden atarak kendinizi 
şımartmak ve hafiflemek için pek çok imkan burada... Siz 
neredesiniz ?

KAPALI FİTNESS CENTER 
ÇOCUK OYUN ODASI 

Aileniz ve arkadaşlarınızla takım kurup mücadelenin 
tadını çıkartmak çok keyifli olacak....

BASKETBOL SAHASI 

Modern; Mini Satranç alanında aileniz ve arkadaşlarınızla 
geçireceğiniz heyecan dolu mücadelenin tadını çıkartın...

MİNİ SATRANÇ

Özel günlerinizde dostlarınızla birlikte olabileceğiniz aynı 
zamanda komşularınızla sosyalleşebileceğiniz ve keyifli 
dakikalar geçirebileceğiniz aktivite ve lounge alanları...

AKTİVİTE VE LOUNGE

Raketler havaya... Yenmekte var yenilmekte. Önemli 
olan ‘Karşılaşmanın Tadına Varmak’ Kortlar hazır. Siz de 
hazırsanız maçlar başlasın...

Squash

Doğal yaşamın modern hayatla buluştuğu, sevdiğiniz 
markaların bir arada olduğu alışveriş caddenizde sadece 
bir kaç adım uzağınızda eşsiz lezzetler tadabileceğiniz 
restoranlar, dostlarınızla keyifli muhabbetlerinizi 
gerçekleştireceğiniz cafelerle kendinizi her zaman hayatın 
merkezinde hissedeceksiniz.Size dolu dolu bir hayat sunmak 
bizim için büyük bir zevk...

METEOR ÇARŞI 

Sahip olduğu akustiği, sesin dağılmadan yankılanması 
ve görüş açısının mükemmelliği...Geçmişin en güzel 
kültürlerinden amfi tiyatroda zamanın nasıl geçtiğini 
anlamayacaksınız.

AMFİ TİYATRO 
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Bu projede güne yanı başındaki Balat Ormanı’nın tertemiz havasında yürüyüşle başlayan 
ve gün sonunda tüm yorgunluğunu seçkin markaların bir arada olduğu 3200 m2 alanında 
alışveriş caddesinde eşsiz lezzetler ve keyifli sohbetlerle unutan daire sakinlerimiz , 
kendilerini her zaman hayatında merkezinde hissedecekler..

HUZUR
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Hayallerinizin sonsuz kapılarını ardına kadar aralayan, hayatın tüm renkleriyle harmanlayıp 
mimarinin düşlerle vücut bulduğu, kalitenin , konforun, eğlencenin ve modern hayatın tüm 
ayrıcalıklarının sunulduğu, tasarım harikası eşsiz bir proje Meteor Dikencik...

TUTKU
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METEOR DİKENCİK’TE DAİRE SAHİBİ OLMAK 
İÇİN PEK ÇOK NEDENİNİZ VAR...
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Salon ................................................................26.60 m²
Mutfak .............................................................. 14.10 m²
Oda 1 .................................................................14.80 m²
Oda 1 .................................................................10.00 m²
Ebeveyn Odası ..............................................19.50 m²
Ebeveyn Banyosu .........................................4.30 m²
Banyo ................................................................5.00 m²
Çam. Odası ......................................................2.00 m²
Koridor ..............................................................14.60 m²
Teras .................................................................60.96 m²

Salon ................................................................26.50 m²
Mutfak ..............................................................14.30 m²
Oda .................................................................... 15.10 m²
Ebeveyn Odası ..............................................13.36 m²
Banyo ................................................................6.30 m²
Koridor ...............................................................8.90 m²
Teras .................................................................52.50 m²

Net Alan        171.86 m²
Brüt Alan                                  202.12 m² 

Net Alan 136.96 m²
Brüt Alan                                   165.00 m² 

Daire 3+1 Daire 2+1

A-B-C -D-E BLOKLAR / 2+1 VE 3+1 BAHÇE KAT DAİRE PLANI

* NET ALAN: Daire içerisinde duvarların arasında kalan, süpürebilir, temiz kullanılabilir alandır. * BRÜT ALAN: Dairenin dış duvarlarından ölçülerek hesaplanan merdiven 
ve apartman holünden aldığı payların da dahil edildiği alandır. Projenin Toplam Sosyal Alanı (Brüt alana dahil edilmemiştir) 1840 (Kapalı) + 630 (Açık)= 2470,00 m2
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Salon ................................................................49.55 m²
Mutfak .............................................................24.00 m²
Oda 1 ................................................................ 21.30 m²
Oda 2 ................................................................14.20 m²
Oda 3 .................................................................14.40 m²
Ebv. Yatak Odası ............................................16.85 m²
Giyinme Odası.......................................9.11 m²
Ebv. Banyo .......................................................6.50 m²
Banyo .................................................................6.70 m²
Çamaşır Odası ................................................4.00 m²

WC ......................................................................3.00 m²
Giriş Holü ..........................................................4.50 m²
Hayat ................................................................ 10.74 m²
Koridor ..............................................................10.00 m²
Teras .................................................................40.87 m²
Balkon 1 ...............................................................7.40 m²
Balkon 2 ............................................................3.00 m²
Balkon 3 .............................................................1.80 m²
Kış Bahçesi .....................................................8.20 m²

Net Alan 256.12 m²
Brüt Alan 302.28 m²

Daire 4+1

A-B-C -D-E BLOKLAR / 4+1 A TİPİ DAİRE PLANI

* NET ALAN: Daire içerisinde duvarların arasında kalan, süpürebilir, temiz kullanılabilir alandır. * BRÜT ALAN: Dairenin dış duvarlarından ölçülerek hesaplanan merdiven 
ve apartman holünden aldığı payların da dahil edildiği alandır. Projenin Toplam Sosyal Alanı (Brüt alana dahil edilmemiştir) 1840 (Kapalı) + 630 (Açık)= 2470,00 m2
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Salon ................................................................49.55 m²
Mutfak .............................................................24.00 m²
Oda 1 ................................................................ 21.30 m²
Oda 2 ................................................................14.20 m²
Oda 3 .................................................................14.40 m²
Ebv. Yatak Odası ............................................16.85 m²
Giyinme Odası ..................................................9.11 m²
Ebv. Banyo .......................................................6.50 m²
Banyo .................................................................6.70 m²

Çamaşır Odası ................................................4.00 m²
WC ......................................................................3.00 m²
Giriş Holü ..........................................................4.50 m²
Hayat ................................................................ 10.74 m²
Koridor ..............................................................10.00 m²
Teras .................................................................49.25 m²
Balkon 1 ...............................................................7.40 m²
Balkon 2 ............................................................3.00 m²
Balkon 3 .............................................................1.80 m²

Net Alan 256.30 m²
Brüt Alan 302.45 m²

Daire 4+1

A-B-C -D-E BLOKLAR / 4+1 B TİPİ DAİRE PLANI

* NET ALAN: Daire içerisinde duvarların arasında kalan, süpürebilir, temiz kullanılabilir alandır. * BRÜT ALAN: Dairenin dış duvarlarından ölçülerek hesaplanan merdiven 
ve apartman holünden aldığı payların da dahil edildiği alandır. Projenin Toplam Sosyal Alanı (Brüt alana dahil edilmemiştir) 1840 (Kapalı) + 630 (Açık)= 2470,00 m2
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Salon ................................................................54.60 m²
Mutfak ............................................................. 28.70 m²
Oda.......................................................18.65 m²
Banyo.....................................................6.10 m²
WC ......................................................................2.00 m²
Giriş Holü ..........................................................4.50 m²
Hayat ................................................................10.65 m²

Koridor .................................................................5.49 m²
İç Mer. ...............................................................5.30 m²
Balkon 1 ............................................................22.16 m²
Balkon 2 ..........................................................23.50 m²
Balkon 3 ...........................................................20.10 m²

Net Alan 201.75 m²
Brüt Alan 240.82 m²

Daire 4+1 Çatı Dubleks Alt Kat

A-B-C -D-E BLOKLAR / 4+1 DUBLEKS DAİRE PLANI (ALT KAT)

* NET ALAN: Daire içerisinde duvarların arasında kalan, süpürebilir, temiz kullanılabilir alandır. * BRÜT ALAN: Dairenin dış duvarlarından ölçülerek hesaplanan merdiven 
ve apartman holünden aldığı payların da dahil edildiği alandır. Projenin Toplam Sosyal Alanı (Brüt alana dahil edilmemiştir) 1840 (Kapalı) + 630 (Açık)= 2470,00 m2
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Ebeveyn Odası ..............................................24.48 m²
Giy. Odası ........................................................14.00 m²
Ebeveyn Banyo .............................................10.00 m²
Oda 1 ......... ............................................18.54 m²
Oda 2 ......... ............................................17.29 m²
Giy. Odası ..........................................................7.80 m²
Banyo ................................................................. 6.40 m²
Çamaşır Odası ..................................................2.11 m²
Hayat ................................................................10.65 m²

Koridor .................................................................5.49 m²
İç Mer. ...............................................................5.30 m²
Balkon 1 ...........................................................22.20 m²
Balkon 2 .............................................................5.10 m²
Balkon 3 ...........................................................11.30 m²
Balkon 4 ..........................................................20.80 m²

Net Alan 181.46 m²
Brüt Alan                                   217.23 m² 
Toplam Net Alan                          383.21 m²
Toplam Brüt Alan 458.05 m²

Daire 4+1 Çatı Dubleks Üst Kat

A-B-C -D-E BLOKLAR / 4+1 DUBLEKS DAİRE PLANI (ÜST KAT)

* NET ALAN: Daire içerisinde duvarların arasında kalan, süpürebilir, temiz kullanılabilir alandır. * BRÜT ALAN: Dairenin dış duvarlarından ölçülerek hesaplanan merdiven 
ve apartman holünden aldığı payların da dahil edildiği alandır. Projenin Toplam Sosyal Alanı (Brüt alana dahil edilmemiştir) 1840 (Kapalı) + 630 (Açık)= 2470,00 m2
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Salon .................................................................26.40 m²
Mutfak ............................................................. 12.23 m²
Oda ....................................................................10.30 m²
Ebv. Odası .........................................................18.14 m²
Banyo .................................................................4.67 m²
Koridor ...............................................................9.00 m²
Teras .................................................................45.00 m²

Salon .................................................................23.45 m²
Mutfak ............................................................. 12.90 m²
Oda .....................................................................10.40 m²
Ebv. Odası ........................................................10.50 m²
Banyo ................................................................4.60 m²
Koridor ...............................................................8.20 m²
Teras ..................................................................37.50 m²

Net Alan 107.55 m²
Brüt Alan 133.45 m²

Net Alan 125.74 m²
Brüt Alan 156,86 m²

Daire 2+1 Bahçe Kat Daire 2+1 Bahçe Kat

F -G-H-I-J-K BLOKLAR / 2+1 BAHÇE KAT DAİRE PLANI

* NET ALAN: Daire içerisinde duvarların arasında kalan, süpürebilir, temiz kullanılabilir alandır. * BRÜT ALAN: Dairenin dış duvarlarından ölçülerek hesaplanan merdiven 
ve apartman holünden aldığı payların da dahil edildiği alandır. Projenin Toplam Sosyal Alanı (Brüt alana dahil edilmemiştir) 1840 (Kapalı) + 630 (Açık)= 2470,00 m2
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Salon ..................................................................37.40 m²
Mutfak .............................................................. 15.10 m²
Oda 1 .................................................................12.10 m²
Oda 2 ............................................................... 12.00 m²
Ebv. Yatak Odası .............................................13.40 m²
Giy. Odası .........................................................8.55 m²
Ebv. Banyo .......................................................4.30 m² 
Banyo ................................................................6.60 m²
WC ......................................................................2.50 m²
Giriş Holü .......................................................... 4.57 m²

Hayat ..................................................................9.27 m²
Koridor ...............................................................6.80 m²
Teras .................................................................34.39 m²
Balkon 1 .............................................................2.80 m²
Balkon 2 ............................................................2.00 m²
Kış Bahçesi .....................................................5.00 m²

Net Alan 176.78 m²
Brüt Alan 216.83 m²

Daire 3+1

F -G-H-I-J-K BLOKLAR / 3+1 A TİPİ DAİRE PLANI

* NET ALAN: Daire içerisinde duvarların arasında kalan, süpürebilir, temiz kullanılabilir alandır. * BRÜT ALAN: Dairenin dış duvarlarından ölçülerek hesaplanan merdiven 
ve apartman holünden aldığı payların da dahil edildiği alandır. Projenin Toplam Sosyal Alanı (Brüt alana dahil edilmemiştir) 1840 (Kapalı) + 630 (Açık)= 2470,00 m2
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Salon ..................................................................37.40 m²
Mutfak .............................................................. 15.10 m²
Oda ....................................................................12.10 m²
Oda ................................................................... 12.00 m²
Ebv. Yatak Odası .............................................13.40 m²
Giy. Odası .........................................................8.55 m²
Ebv. Banyo .......................................................4.30 m² 
Banyo ................................................................6.60 m²
WC ......................................................................2.50 m²

Giriş Holü .......................................................... 4.57 m²
Hayat ..................................................................9.27 m²
Koridor ...............................................................6.80 m²
Teras .................................................................42.33 m²
Balkon 1 .............................................................2.80 m²
Balkon 2 ............................................................2.00 m²

Net Alan 179.72 m²
Brüt Alan 219.14 m²

Daire 3+1

F -G-H-I-J-K BLOKLAR / 3+1 B TİPİ DAİRE PLANI

* NET ALAN: Daire içerisinde duvarların arasında kalan, süpürebilir, temiz kullanılabilir alandır. * BRÜT ALAN: Dairenin dış duvarlarından ölçülerek hesaplanan merdiven 
ve apartman holünden aldığı payların da dahil edildiği alandır. Projenin Toplam Sosyal Alanı (Brüt alana dahil edilmemiştir) 1840 (Kapalı) + 630 (Açık)= 2470,00 m2
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Salon .................................................................53.10 m²
Mutfak ............................................................. 21.80 m²
Misafir Y. Odası ...............................................17.48 m²
Wc ....................................................................... 2.40 m²
Giriş Holü ........................................................... 4.51 m²
Hayat .................................................................9.80 m²
Koridor ...............................................................4.52 m²

İç Mer. ..............................................................6.63  m²
Balkon 1 ............................................................12.37 m²
Balkon 2 ............................................................2.20 m²
Teras .................................................................25.92 m²

Net Alan 160.73 m²
Brüt Alan 198.02 m²

Daire 4+1 Çatı Dubleks Alt Kat

F -G-H-I-J-K BLOKLAR / 4+1 DUBLEKS DAİRE PLANI (ALT KAT)

* NET ALAN: Daire içerisinde duvarların arasında kalan, süpürebilir, temiz kullanılabilir alandır. * BRÜT ALAN: Dairenin dış duvarlarından ölçülerek hesaplanan merdiven 
ve apartman holünden aldığı payların da dahil edildiği alandır. Projenin Toplam Sosyal Alanı (Brüt alana dahil edilmemiştir) 1840 (Kapalı) + 630 (Açık)= 2470,00 m2
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Ebv. Oda ...........................................................16.23 m²
Giy. Odası ..........................................................8.81 m²
Ebeveyn Banyo ..............................................8.00 m² 
Banyo ................................................................6.30 m²
Oda 1 .................................................................14.20 m²
Oda 2 ...............................................................22.27 m²
Çamaşır Odası ................................................. 2.51 m²
Hayat ..................................................................9.70 m²
Koridor ...............................................................4.52 m²
İç Mer. ...............................................................6.63 m²

Balkon 1 ............................................................19.50 m²
Balkon 2 ............................................................3.00 m²
Balkon 3 ............................................................2.20 m²
Balkon 4 ............................................................12.42 m²

Net Alan 136.29 m² 
Brüt Alan 171.73 m²
Genel Toplam Net Alan 300.02 m² 
Genel Toplam  Brüt Alan 372.75 m²

Daire 4+1 Çatı Dubleks Üst Kat

F -G-H-I-J-K BLOKLAR / 4+1 DUBLEKS DAİRE PLANI (ÜST KAT)

* NET ALAN: Daire içerisinde duvarların arasında kalan, süpürebilir, temiz kullanılabilir alandır. * BRÜT ALAN: Dairenin dış duvarlarından ölçülerek hesaplanan merdiven 
ve apartman holünden aldığı payların da dahil edildiği alandır. Projenin Toplam Sosyal Alanı (Brüt alana dahil edilmemiştir) 1840 (Kapalı) + 630 (Açık)= 2470,00 m2
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İNŞAAT TEKNİĞİ  - Strüktür sistem, 1.70 kg /cm2 emniyet gerilmeli zemin üzerine kurulu radye temel sistemi ile uygulanacaktır.
- Dış ve iç duvarların tamamı gaz beton kullanılarak yapılacaktır.

ANTRE HOL VE

KORİDOR

- Zemin mermer veya 1. sınıf seramik kaplama
- Duvar ve tavan alçı sıva üzeri su bazlı plastik boya
- Salon ve giriş holü tavanında ışık havuzu ve led aydınlatma ve Özel tasarım portmanto

ASANSÖR - Tüm blokların asansörleri CE standartlarına ve şartnamelere uygundur. Asansör kapıları WF vektör kontrollü olacak, elektrik    
  kesintileri yaşanması durumunda en yakın kata iniş özelliği olacaktır.

SALON VE ODALAR - Zeminler lüks sınıf laminat parke, duvarlarda alçı sıva üzeri su bazlı boya uygulanacaktır.

MUTFAK

- Zemin mermer veya 1. sınıf seramik kaplama
- Duvar, alçı sıva üzeri saten boya, tezgah dolap arası 1. sınıf seramik kaplama
- Tavan alçı sıva üzeri su bazlı boya
- 1. sınıf profesyonel mutfak dolapları ( İntema veya muadili) ve tezgah.
- Ankastre cihazları; A kalite (Gaggenau veya muadili) ankastre, ocak, fırın, davlumbaz ve bulaşık makinası kullanılacaktır.

BANYO VE

TUVALETLER

- Zemin ve duvar 1. sınıf seramik ( Cerim, Vives, Çanakkale veya muadili)
- Tavan, asma tavan üzeri saten alçı ve su bazlı boya
- Mobilya, 1. sınıf banyo dolapları
- Vitrifiye ve armatür, Laufen, Hüppe, Bocchi, Neware, Evimetal veya muadili

ISITMA VE SOĞUTMA    
SİSTEMLERİ

- Tüm dairelerde ısıtma sistemi pay ölçerli yerden ısıtma sistemi olacaktır. Her daire içerisinde klima alt yapısı hazır hale getirilecektir.

ELEKTRİK SİSTEMİ
- Tüm bloklarda topraklama alt yapısı Faraday kafesi sistemi ile çözümlenecektir.
- Tüm dairelerde TSE standartlarına uygun 1. sınıf buatsız elektrik ve led aydınlatma alt yapısı oluşturulacaktır.
- Tüm dairelerde akıllı ev sistemi komplike hale getirilecektir.

BALKON
- Zemin 1. sınıf seramik zemin kaplama
- Duvar sıva üzeri ısı izolasyonu ve dış cephe boyası
- Balkon küpeşteleri 1. sınıf mermer üzeri cam korkuluk ve bariyerli metal korkuluk sistemi kullanılacaktır.

KAPILAR

- Blok giriş kapısı alüminyum + ahşap özel tasarım
- Daire giriş kapısı masif kapı özel tasarım (ahşap veya lake)
- Daire içi kapıları masif üzerine lake boya özel tasarım (Artella veya muadili
- Tüm kapı uygulamalarında 1. sınıf malzeme kullanılmıştır.

PEYZAJ
- Site içerisinde mimari projeye uygun olarak oturma, dinlenme yerleri, yürüyüş alanları ve yeşil alanlar düzenlenerek bitkilendirme 
  çalışması yapılacaktır.

SOSYAL ALANLAR
- Kendi bünyesinde hizmet veren kafeterya, spor salonu, spa, soyunma odası, duş-tuvaletler, çocuk oyun alanları, butik sinema 
  odası ve çok amaçlı salon yapılacaktır.
- Kuru temizleme, eczane, market, kafeteryalar ve seçkin restoranlardan oluşan Meteor Çarşı.

GÜVENLİK
- Siteye güvenlik kontrollü giriş çıkış sağlanacaktır. Site girişinde en az bir güvenlik kontrol noktası olacaktır. Site çevresindeki 
  kameralarla 24 saat güvenlik sağlanacaktır.



Bursa’nın güzel ve eşsiz manzarası ile şımartılmak isteyenler için tasarlanmış nitelikli 
ve özellikli bir proje olan Meteor Dikencik estetiği, huzuru, lüksü, konforu, tasarım ile 
birleştirmiş ve bunu 20.000 m2 lik bir alan içine sığdırarak kendi cennetinize sahip 

olma imkanını ayaklarınıza sermiştir.

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

Sıradan olmak değildi hayalimiz, sıradan hedeflerimiz de olmadı hiç 
bir zaman. Profesyonel ekibimiz ve iş ortaklarımızla Meteor Dikencik ile 
beklentilerin çok üzerinde bir proje hayata geçirelim istedik. Geniş sosyal 
donatılarından peyzajına, ferah ve özgür yaşam alanlarından alışveriş 
caddesine, modern mimarisinden doğal güzelliklerine kadar her şeyin bir 
arada olduğu bir hayat hayal ettik. 

Yüksek bir inanç ile bağlandığımız markamızın 12. yılını, hayata 
geçireceğimiz yeni projelerimiz ile taçlandıracağımıza inanıyorum. 

İlmek ilmek ördüğümüz başarı hikayemizin temelini oluşturan Meteor 
ailesine ve markamıza olan güveni her geçen gün artan değerli 
müşterilerimize teşekkürlerimizi sunuyorum.

Meteor İnşaat



444 8 391          Balat Mah. Bozkır Sok No:6 Nilüfer / BURSA          www.meteorinsaat.com
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