


 ا��وع هنا لتقديم أفكار "جديدة 	اًما" لحياة العمل ، وموقعها ، وعاداتها ، وراحتها
.، وهندستها ا�ع�رية ، وأسلوب حياتها بالكامل



 العا� يتغ� ... ا�ال يتحول إ� رقمنة ، وطريقة عملنا تتغ� ، ويتم استبدال الوقود

 ا�حفوري بالكهرباء ، وقيمة الوقت تتزايد والتجارة آخذة � التحول

 من فكرة تقديم مساحة العمل وا�عيشة ا�ك� مثالية �ولئك الذين Dia Lity ولدت

يرغبون � اللحاق بالتغي� وتلبية احتياجات ا�هني© أصحاب الرؤية



 يثبت ا��وع أنه �كن أن يضيف ديناميكية وفرحة إ� الحياة التجارية �فهوم

 مع�ري يلهم ا�نطقة ا�حيطة ، وموقع مركزي متكامل مع النسيج التاريخي

�دينة توبكا� والراحة ا�رموقة



.يتم جمع ا�واد عالية الجودة بأيدي الخ�اء

 حياة مكتبية �واد عالية الجودة وحرفية � كل Dia Lity تنتظرك �

 مكان تلمسه وترى �ا � ذلك ا�ناطق ا�ش�كة وا�كاتب وا�رافق

.ا¢جت¡عية ومواقف السيارات وا�صاعد والس��



!الحق � قلب الحياة التجارية

 � قلب الحياة التجارية. سواء كنت تستخدم ا�كتب أو تعمل كمكتب منز� ، فكل �ء Dia Lity ستضعك

.بعيد ا�نال � توبكا� ، � قلب اسطنبول

 وصو¤ً سه£ً بالسيارات الخاصة أو وسائل النقل العام ومزايا قربه من مواقع مهمة مختلفة مثل Dia Lity يوفر

.ا�ستشفيات وا�دارس ومراكز ا§ع¥ل وا�كاتب العامة





.رؤية جديدة مع تصميم حديث ومبتكر

.يُحدث فرقًا �ظهره ا�ميز Dia Lity سيكون لديك عنوان مر� ومع�ف به مع



 �كنك البقاء قويًا وصحيًا من خ�ل تخفيف ضغوط العمل � أي وقت من اليوم � ا�نشأة

 ا�جت�عية التي تحتوي ع� صالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل وتجعل مظهرك البد� أقوى

.من خ�ل تقليل ا£¢ار التي تلحق بجسمك من أع�ل ا�كتب

 بعد ا�س¬خاء عن طريق ا�ستح�م بعد التمرين ، �كنك مشاهدة إيقاع ا�دينة من خ�ل احتساء

̄فة ا�راقبة قهوتك ع� 



الشكل ا�جت�عي للحياة التجارية

Dia Lity هي عبارة عن منصة حيث يتم جمع رواد ا�ع�ل من الجيل الجديد وا�بتدئ� 

 وال�كات التقليدية ا�تجذرة وتشكيل أفكار تجارية جديدة وتعاونات و�اكات. �كنك إنشاء

 ع¥قات اجت�عية مع ا�فراد ا£خرين الذين يفكرون مثلك � ا�جا�ت ا�جت�عية مثل �فة

 ا�راقبة وصالة ا�لعاب الرياضية والحدائق ا�رضية ومقهى ال�فة ومنع حياتك التجارية من

التحول إ¯ حياة رتيبة وغ¬ فعالة



لقد نظرنا بعناية � راحتك

.ستمنحك العنا� اع�رية اميزة للم�وع فكرة عن التصميم التفصي� للم�وع بأكمله

Dia Lity التي تشمل وظائف مختلفة مثل اساحات اصممة جيًدا وأنظمة انزل الذ� 

 با¯ضافة إ© اكتب الذي ¬كن تحويله إ© مكتب منز§ وحدائق أرضية � كل طابق وقاعات

 اجت�عات ومرافق اجت�عية مجهزة بالكامل ومحطات شحن سيارات كهربائية ومغلقة تنتظرك

خدمات العناية بالسيارات ومواقف السيارات والوادي وحياة العمل اريحة والهادئة







خطط ا�بنى



مخطط الطابق
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مكتب نوع 1

معيشة

غرفة ا	س�احة

تخزين

ا�ساحة الصافية

إج�� آ	ن

34,50 m²

3,50 m²

4,00 m²

38,00 m²

61,65 m²

مكتب نوع 3

معيشة

غرفة ا	س�احة

تخزين

ا�ساحة الصافية

إج�� آ	ن

48,63 m²

4,50 m²

4,00 m²

53,13 m²

86,00 m²

معيشة

غرفة ا	س�احة

تخزين

ا�ساحة الصافية

إج�� آ	ن

41,31 m²

4,50 m²

4,00 m²

53,81 m²

87,00 m²

مكتب نوع 2



ديا ليتي هي ا�فضلة ليس فقط اليوم ولكن أيًضا � الغد

 لسنوات طويلة بهيكله ا�قاوم للز�زل وواجهته ا�تينة ضد جميع ا�حداث Topkapi ا� وع جاهز ليكون أحد الرموز �

الطبيعية مثل العواصف وا�مطار والشمس



نتاج 40 عاما من الخ�ة والتجربة

 إ� الحياة مع 40 عاًما من الخ�ة والرؤية  جموعة أحمد كول. أحمد كول Dia Lity يأ�

 إنشاءات التي عززت مكانتها ب� ال�كات ا وثوقة � تركيا من خ�ل مشاريع البناء ا ختلفة

 مثل مراكز التسوق والفي�ت وا¦سكان ومشاريع مراكز ا£ع¡ل ، م¡ عزز قيمة ع�متها التجارية

Dia Lity وموثوقيتها مع م�وع



 تحتفظ كة أحمد كول لتطوير ا�شاريع العقارية بالحق � إجراء تغيات � ا�واصفات الفنية وجميع ا�رئيات

ومخططات الطوابق عند ال�ورة




