






Başarının sinerjisi 360 derece hayat...



Zamanın ve Mekanın En Değerli Nitelikleri...

Maslak.
Lifeof



Nasıl bir hayat ?
Kalabalıkların içinde, hayatın akışına kapılıp gidenlerin yaşadığı bir hayat mı, kendinizi özel hissedeceğiniz,

farklı, kalitenin zirvesinde bir hayat mı ?..



Zamanın ve mekanın en ileri, en gelişmiş niteliklerini taşıyan bir hayat.
O yüzden tasarlanırken İstanbul’un en kaliteli, en farklı, en özel projesi olarak tasarlandı. 

Eclipse Maslak sizin hangi hayatı yaşamak istediğinizi biliyor.



Eclipse Maslak eşsiz lokasyonuyla,
modern mimari yapısıyla, şehir ve orman 

manzarasıyla, sizi zirveye, Maslak’a davet ediyor!
Çünkü hayat sıradan bir yaşam sürdürecek

kadar uzun değildir.



Eclipse Maslak’ın dış görünümüne yansıyan mimari anlayış, içeri girdiğiniz anda soylu bir yaşam mimarisine dönüşüyor. 
Burada dünyanın en etkileyici buluşması sizi karşılıyor: Gelenek ve modernin buluşması...



360 derece hayat, hayatın her anında ve her alanında daima yükseklerde olmak demektir.
Eclipse Maslak yüksekleri hedefleyenler için benzersiz bir yaşam alanı.
Kendinizi bulutlarda hissetmeniz, sadece hedeflerinize ve yaşama odaklanmanız için
evinize muhteşem bir konfor ve yüksek kalite getiriyor. 

Başarılı olmak iki kere ikinin beş ettiği bir sinerji oluşturmaktır.
Ve bu sinerji 360 derece yaşanan bir hayatın temelidir… 



Asla kapanmayacak bir orman manzarası, yemyeşil bir ufuk çizgisi…



Hedef büyük ise, vizyon da büyük olmalı...
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İş hayatı...
Bazıları için mütevazı, bazıları için sınırsız hedef ler demektir.
Yaptığınız işten çok o işi nasıl yaptığınız, nerede yaptığınız, kendinizi nerede gördüğünüz daha önemlidir.
Buna vizyon diyoruz. Eclipse Maslak’ta vizyonu büyük olanlara iş hedefleri için özenle tasarlanmış mekanlar,
ileri teknolojik olanaklarla donatılmış ofisler ve iş yerleri sunuluyor.
Eğer büyük fikirleriniz ve büyük hedef leriniz varsa vizyonunuz da büyük olmalı.



Gelecek bazen görünür bir hale gelebilir.
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Eclipse Maslak, 
İstanbul’un kalbinde, 

Maslak’ta...
İleriyi görenlerin, 

geleceğin
büyük değerlerini, eşsiz 
fırsatları bugünden fark 

edebilenlerin, zaman 
yitirmeden yer almak

isteyecekleri bir proje. 
İstanbul’un en değerli, en 

gözde lokasyonu Maslak… 
Finans dünyası orada, 

ülkenin en başarılı 
kurumları oradan 

yönetiliyor, 
Boğaziçi’ne ve İstanbul’u 

dünyanın gözbebeği 
yapan renkli yaşamına 

çok yakın.
Yani gelecek Maslak’ta, 

kazanç Maslak’ta...



Ve Eclipse Maslak...
Asla kapanmayacak bir boğaz manzarası, asla önü kesilmeyecek bir orman manzarası...
İstanbul’un çatı katı Maslak...
Maslak’ta İstanbul’un soylu tarihine, Selçuklu dönemi’ne kadar uzanan bir mimari kültürü saygıyla
selamlayan Eclipse Maslak...
Değerli bir gelecek bundan daha fazla kendini gösteremezdi...



Seçebilmek bir ayrıcalıktır. Ne istediğini bilenler için…

Maslak.
Choiceof



Çünkü, seçmek sadece ne istediğini bilenler için
bir ayrıcalık haline dönüşebilir.



Ankastre eşyalar, vitrifiye, parke...
Kapı kollarına kadar en küçük detaylar
bile en kaliteli, enseçkin markalardan.
Hayatta ikinciliğin bir değeri
olmadığını bilenler için...

Eclipse Maslak’ta seçtiğiniz yaşam biçimi ne olursa olsun,
yaşamak istediğiniz hayat ne kadar farklı olursa olsun,
size tam uyum sağlayacak seçenekler var.



İster 1+0, ister 4+1 ya da işyeri... Eclipse Maslak’ta hepsi var.
Konutlar kulelerde, iş yerleri hemen kulelerin yanında. Ve hepsinin ortak noktası aynı.
Farklılığı, özgünlüğü ve yüksekleri hedefleyenler için tasarlanmış olması.



Bırakın, dünya sizin çevrenizde dönsün…
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Sizi dünyanın merkezindeymiş gibi hissettirecek bu dünya nasıl olmalı ?..



Kapalı yüzme havuzu, fitness center, sauna, buhar odası, hobi salonu, oyun alanı...
Eclipse Maslak’ta yaşayacakların kendilerine verdiği değerin geçici bir heves olmadığını bildiğimiz için...



Tüm bu yaşam gerekleri Eclipse Maslak’ta tam bir Avrupalı gibi profesyonelce, titizlikle, en yüksek hizmet kalitesiyle var.
Çünkü kendini dünyanın merkezine koyanlar, dünyayı da çevrelerine kurarlar.



Hayat bir oyun alanıysa, sahanız hazır.
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Siz hayat oyununuzu nasıl tasarladıysanız,
nasıl kurguladıysanız öyle oynayın.

Biz Eclipse Maslak’ta size,
hayatınıza değer katacak tüm ayrıntıları,

olabilecek en özenli, en titiz biçimde
düşünülmüş olarak sunuyoruz.



Güven, riskleri öngörmek ve kontrol edebilmektir.
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Hayatınızı, işinizi, başarılarınızı güvenceye almak, kendinizi güvende hissetmek
gerçekleşebilecek tüm riskleri, olasılıkları kontrol ederek, yöneterek gerçekleşebilir.
Eclipse Maslak’ta olası tüm riskler kontrol altındadır.
7/24 kontrollü araç ve yaya giriş çıkışı, uzman güvenlik personeli,
kapalı devre güvenlik kamerası sistemi, görüntülü intercom sistemi, yangın ve duman alarmı…
Çünkü, güvende olmak demek riskleri öngörmek demektir.



Avrupa Konutları, konutun markasıdır. 
Ve bu ünvanı bugüne kadar 
gerçekleştirdiği projelerde lokasyon 
seçiminden, mimari tasarıma, 
uygulama kalitesinden sosyal 
donatılara kadar her alanda daima en 
yüksek kalite standartlarını, daima 
en çok kazandıran vizyonu ortaya 
koyduğu için kazanmıştır.
Eclipse Maslak projesi ise konutun 
markası olarak yine en yüksek 
standartlarda ve yine en çok 
kazandıran vizyonla tasarlanmış 
bir projedir. Hayatın markası olmak 
isteyenlerin bu projenin niteliklerini, 
geleceğini hemen görebileceğini ve 
hemen yer almak isteyeceklerini 
biliyoruz. Gelin bu marka projede 
yerinizi alın, hayatın markası olma 
yolunda bir adım daha atın.

Süleyman Çetinsaya
Avrupa Konutları / Artaş Grup Yönetim Kurulu Başkanı

“Konutun 
markası 

olduğumuz 
için hayatın 

markası 
olmak 

isteyenleri iyi 
anlıyoruz.”





KANYON 4,5 km.

GOLF SAHASI 2,5 km.

METRO 1 km.

İTÜ KAMPÜSÜ 1 km.

İSTİNYE PARK 1,5 km.

İSTİNYE KOYU 3 km.ACIBADEM HASTANESİ 2 km.

Maslak Mahallesi
Akasya Sokak No:5

Şişli -İstanbul

Tlf: 0212 285 44 54 (Pbx)
Fax: 0212 285 44 11 

www.eclipsemaslak.com
www.artasgrubu.com

www.avrupakonutlari.com.tr
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Yüklenici Firma:



Mimari Hizmetler : 2 Design Mimarlık İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Statik Müellifi : Erdemli Proje ve Müşavirlik Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Mekanik Müellifi : Ersa Mühendislik Müş. Proje Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Elektrik Müellifi : Elektra Mühendislik Elektrik İnşaat Taahhüt Tic. San. Ltd. Şti.

Yapı Denetim : Nüans Yapı Denetim Ltd. Şti.

Geoteknik Danışmanlık : İstanbul Mühendislik Tic. Ltd. Şti.
Eclipse Maslak Konsept - Tasarım : Fikirevim

Bu katalog tanıtım amaçlıdır.
Proje, konut büyüklükleri ve mahal listelerinde
bir çelişki olduğu takdirde, uygulama projesi
ve sözleşmedeki bilgiler esastır.
Artaş - Öztaş, uygulama aşamasında
gerekli gördüğü değişiklikleri yapma 
hakkını saklı tutmaktadır.
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