


AVD İNŞAAT
Modern mimari ve değişmeyen kalite anlayışımızla güvenilir konutlar üretmek
“Herkes İçin Kaliteli Yaşam” sunmak en önemli amacımız. Akılda kalıcı ve 
modern mimari konseptlerin yanı sıra, sağlam yapılarla da yatırımcılara
kaliteli yaşam alanları sunmayı hedefliyoruz.

Modern yaşam gereksinimlerine uyumlu teknolojiyi doğrudan kullanarak deneyim ve bilgimiz 
doğrultusunda bireyin doğallığıyla bağını koparmadan modernlik, mimari ve teknolojiden 
üst düzeyde faydalanarak müşteri isteklerine cevap veren ve müşteri beklentilerinin 
önüne geçen yaşam alanları üretiyoruz. İnşaat Sektörüne 1986 yılında Kılıçaslan’da konut 
inşa ederek başlayan AVD İnşaat birçok noktada konut ve işyeri yapmış bulunuyor. 



Aile yaşantısına uygun peyzajıyla mahalle havasını yansıtan bir proje 
düşünün. Aynı zamanda yatırıma değer katan ve hızla gelişmeye devam eden 
bölgedeki konut talebini daire planları ve özellikleri ile karşılayan bir projedir.  

Modern ve estetik çizgisiyle, Kayseri’nin gözde projelerinden Brilliant Park, ev, iş ve sosyal 
yaşamı bir arada sunarak Kayseri’ye  yeni bir mimari yapı kazandırıyor. Brilliant Park, 

yatırım garantisi ve avantajlı lokasyonuyla sizlere konforlu bir yaşam tarzı sunuyor.



ZARAFET
VE KONFOR
BİR ARADA



MUTLU EVLERİN MARKASI
Häfele Concept Project konut projelerine mutfak, banyo, giyinme 
odası, vestiyer ve kapılar için, renk ve stil uyumu içinde aksesuar 

ve donanım çözümleri sunan yeni ve eşsiz bir yaklaşımdır. 

Yavaş ve sessiz çalışan dolap ve çekmece mekanizmaları, mutfak 
ve banyo mobilyalarından müzik dinleme keyfi, geniş ve ihtiyaca 

özel depolama alanları, banyoda buğu yapmayan ayna, tüm evdeki 
aksesuarlarda renk uyumu Häfele Concept Project’in

Brilliant Park projesine değer katan çözümlerinden sadece birkaçı. 

Günlük hayatı keyif ve sürpriz dolu hale getiren
Häfele Concept Project’in, evlere mutluluk getiren çözümlerini 

ilerleyen sayfalarda detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Mutfakta Mutluluk

Giyinme Alanında Mutluluk

Banyoda Mutluluk

Vestiyerde Mutluluk



İŞLEVSEL
VE ŞIK BİR 

MUTFAK İÇİN
Her metrekareyi verimli bir depolama alanına dönüştüren boy ve köşe kiler sistemleri, ihtiyaç 

duyulan tüm ürünlerin el altında ve düzenli durmasını sağlayan organizasyon sistemleri, 
renk uyumuyla birbirini tamamlayan eviye ve ankastre cihazlar, kolay açılıp sessiz kapanan 

mekanizmalar ile mobilya aydınlatma sistemleri Brilliant Park mutfağına değer katıyor.



Tezgah altı Çekmece 
Sistemleri

Çekmece İçi
Aydınlatma
Sistemleri

Tepsilik

Tezgah altı Çekmece 
Sistemleri

Eviye Altı Çöp Kutusu

Dolap İçi Lineer
Aydınlatma

Şişelik
Tezgah Arası Organizasyon

Açılabilir Ek Tezgah

Köşe Kiler Sistemi



Paslanmaz Çelik 
Ankastre Fırın

Parlak Krom Profil Kup

Boy Kiler
Çekmece Sistemi

Beyaz Cam Davlumbaz

Paslanmaz 
Çelik Ocak

Kafes Raf Sistemi

Kalkar Kapak 
Makasları

Dolap İçi Spot Aydınlatma

Paslanmaz Çelik Eviye

Çekmece İçi Kaşıklık



FERAH VE 
KEYİFLİ BİR
BANYO İÇİN

Genel, ebeveyn ve çocuk banyolarıyla banyo keyfi ikiye katlanıyor.
Buğu önleyici özellikli ve ışıklı aynalar, lavabo altı organizasyon sistemleri 

ve renk uyumlu banyo aksesuarları banyonuza değer katıyor. 



Katı Sabunluk
Çekmece İçi 
Organizasyon Sistemleri

Çocuk Odası Banyosu

Aydınlatmalı ve
Buğu Çözücü Ayna

Duş Rafı

Diş Fırçalık

Parlak Krom Banyo 
Aksesuarları



PRATİK VE 
KONFORLU BİR 

GİYİNME ALANI İÇİN
Giyinme alanınızın en yüksek bölümlerini bile kolayca ulaşılabilir kılan asansörlü askı borusu ve 

hareketli raf sistemi, giysilerinizi kolayca seçmenizi sağlayan aydınlatma çözümleri, farklı ihtiyaçlara 
cevap olabilen depolama ve organizasyon sistemleri giyinme alanınıza değer katıyor.



Çekmece İçi 
Aksesuar Kutuları

Asansörlü Askı Borusu Dolap İçi
Çekilebilir Ayna

Çanta AskısıGömlek ve
Bluz Askısı

Kravatlık

Pantolonluk

Dolap içi
Lineer
Aydınlatma



ŞIK VE DÜZENLİ 
VESTİYER İÇİN

İhtiyacınız olan her şey, konfor ve göz alıcı şıklığıyla elinizin altında.
180 derece dönebilen ve 25 çift ayakkabı sığan ayakkabılık ve asansörlü 

askı borusu ile ihtiyaç duyduğunuz her şey elinizin altında.



Asansörlü 
Askı Borusu

Dolap İçi Lineer 
Aydınlatma

180̊ Dönebilir Ayakkabılık



PRATİK VE 
DÜZENLİ BİR

ÜTÜ VE ÇAMAŞIR 
BÖLÜMÜ İÇİN

Dolap içinden katlanıp açılarak yer kaplamayan pratik ütü masası, kirlilerinizi renklerine 
göre ayırabileceğiniz ikili çamaşır sepeti, deterjan ve temizlik malzemelerinizi 

depolayabileceğiniz tezgah altı kiler ile çamaşır ve ütüye dair tüm ihtiyaçlarınız düzenli. 



Dolap İçi Çekilebilir
Ütü Masası

Tezgah Altı Kiler

Çamaşır Sepeti



İŞLEVSEL VE ŞIK
KAPI ÇÖZÜMLERİ İÇİN

Duvar içine kayıp kaybolan kapı sistemleri ile kullanım alanınız büyüyor.
Parlak krom kapı kolları ve donanımlarla kapılar evinizin şıklığını tamamlıyor. 



Duvar İçi 
Kayar Kapı



GÖZ ALICI BİR
YAŞAM ALANI İÇİN

Ailedeki her bireyin özgürce hareket edebilmesi öncelikli olarak düşünülmüştür.
Bu nedenle odalar oldukça geniş ve ferah bir yapı ile oluşturulmuştur.



SALON
OTURMA 

ODASI



EBEVEYN 
YATAK 
ODASI

GENÇ
ODALARI



HEM ŞIK
HEM İŞLEVSEL
OLUR MU?
OLDU.

www.avdinsaat.com.tr

Bu katalogdaki görseller bilgi amaçlı olup, AVD İnşaat tasarımda ve uygulamada gerekli gördüğü her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
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