
MERAM

“önce kalite”



Meram ilçesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Eğitim Fakültesi) ve 

Meram Eğitim Araştırma Hastanesi (SSK) civarında 1+1 ve 

1+0 daire tiplerinden oluşan, fonksiyonel kullanıma önem 

veren, modern mimari tarzı ile ön plana çıkan ayrıcalıklı 

yaşam alanları.

-Çağdaş ve Estetik Mimari

-Nezih ve seçkin bir çevre

-Yerden ısıtma konforu

-Asmolen döşeme

-Depreme dayanıklı 1. sınıf yapı kalitesi

-Isı Yalıtımı (mantolama)

--Oda bölmeleri arası ısı ve ses yalıtımı, 

-Çatılarda asmatavan altı ses ve ısı yalıtımı

-Zeminler laminant, duvarlar kağıt kaplama

-Daire kapıları kompozit PVC



*Kent insanına yepyeni ve konforlu bir 

yaşam sunan Studıo Meram , farklı daire 

seçenekleri ile huzurlu bir yaşam imkanı 

sunuyor..

*Şehri*Şehrin ve yaşamın tam merkezinde 

fakat , kentin stresini , karmaşasını 

taşımayan , ses ve görüntü kirliliğinden 

uzak ,  huzurla yaşayabileceğiniz yaşam 

alanları tasarlandı.

*Si*Site girişinde geniş ve ferah lobisi ile 

konforun keyfini çıkaracak , daire 

girişlerinde güvenlik kontrolü , 

görüntülü ve sesli kamera sistemi  ile 

kendinizi güvende hissedeceksiniz. 

**Merdiven boşlukları ve koridorların 

doğal aydınlanmasıyla , elektrik kesintil-

erinde bile karanlıkta kalmayacaksınız.

Giriş Lobisi - Güvenlik



*Modern mimarisi , fonksiyonel iç mekan 

çözümleri , kaliteli malzemeleri ve farklı 

tasarımı ile huzur içerisinde yaşayacağınız bir 

yaşam Studyo Meram’da sizleri bekliyor.

**Yaşam kalitenizi arttırmanıza yardımcı , 

günün yorgunluğunu ve stresini atabileceğiniz , 

spor ve aktivite alanları ile sizlere kaliteli bir 

yaşam sunuyor.

Spor Alanları



1+1



1+0



-Mutfak Dolabı

-Mutfak Tezgahı

-Ray Dolap

-Banyo Dolabı

-Duşakabin

-Armatürler

--Laminant Parke

-Anahtarlar ve Prizler

-Ankastre Ocak

-Çamaşır Makinası

-Bulaşık Makinası

-Buzdolabı

-Halı

-Masa Sandalyeler

-Tv ve Tv Ünitesi

--Oturma Grubu

-Perde

-Yatak , baza , başlık

-Avizeler

-Çalışma Masası

Standartlar

Opsiyoneller

Sitenin güvenlik , yönetim işletmesi , kiralama ve satış işlemlerini Fam 
İnşaat tarafından belirlenecek kurumsal bir firma takip edecektir. 
Studyo Meram yatırımcılarının ve daire sahiplerinin her türlü konfor ve 
rahatını sağlamak için satıştan sonrada Fam İnşaat otoristesini 
hissedebileceğiniz  bir yatırım yapma imkanı sunmaktadır.



Kroki
-Eğitim Araştırma Hastanesi: 200 m

-Necmettin Erbakan üniversitesi: 350 m

-Alaaddin Tepesi: 4150 m

-Mevlana Müzesi: 5050 m

*Kentin en gözde semti MERAM da bulunan , 

Eğitim Araştırma Hastanesi ve Necmettin Erbakan 

Üniversitesine çok yakın bir konuma sahip olan, 

Studyo Meram yatırımcısına ve kullanıcısına 

fonksiyonel alanlarıyla kaliteli bir yaşam sunuyor.


