RİNGS İSTANBUL BRUNCHTA BULUŞTURDU
Rings İstanbul, Pazar günü düzenlediği brunchta, ev sahiplerine ve projeden ev almayı
düşünenlere Rings İstanbul’da yaşamanın provasını yaptırdı.
Rahat, konforlu ve eksiksiz bir hayatın tüm öğelerini biraraya getirmek amacıyla Selin Yapı
imzasıyla hayata geçen Rings İstanbul’dan ev alanlar ve ev almayı düşünenler 30 Eylül Pazar
günü havuz başında düzenlenen brunchta biraraya geldi. Keyifli saatlerin yaşandığı
organizasyonda katılımcılar hem Rings İstanbul’da yaşamanın provasını yaptılar hem de
komşularıyla önceden tanışma fırsatı buldular. Ev almayı düşünenler ise proje hakkında detaylı
bilgi alma ve yakından inceleme fırsatı yakaladı. Oldukça güzel bir havada geçen etkinlikte
çocuklarda kendileri için kurulan eğlence parkında gönüllerince eğlendiler.
Evinizi şimdi alın, ödemeye taşındıktan sonra başlayın
Rings İstanbul’dan ev sahibi olanlar evlerini şimdi alıp, kredi taksit ödemelerine taşındıktan sonra
başlamanın avantajını yaşayacak.
Anadolu yakasının son iki ormanından biri olan Aydos eteklerine inşa edilen Rings İstanbul’da
1+1’den 5+2 dublekse kadar farklı tip ve metrekarelerde daireler mevcut. 238.000 m2’lik alana
sahip projede toplamda bin beş yüz konut, Rings Alışveriş Merkezi, 40.000 metrekarelik kapsamlı
sosyal tesisleri bünyesinde barındıran Rings Club’ın yanı sıra Bilfen Anaokulu ve İlköğretim Okulu
da yer alıyor. Projenin ilk etabının teslimi ise Mayıs 2013’de.
Rings İstanbul hakkında daha fazla bilgiye 444 86 00 numaralı satış ofisi telefonundan ve
www.ringsistanbul.com adresinden ulaşılabilir.
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Editöre Not:
Selin Yapı Hakkında;
Selçuklu Holding bünyesindeki sanayi kuruluşlarının inşaat işlerini yapmak üzere 2003 yılında kurulan Selin Yapı, bugüne kadar
endüstriyel tesisler ve ticaret merkezi inşaatlarının yapımını gerçekleştirmiştir. Örnek vermek gerekir ise ilaç sanayinde Anadolu’da
yapılan en büyük yatırım olan İlko İlaç Fabrikası, Hacettepe Üniversitesi Teknokent bünyesinde yer alan İlko Argem Ar-Ge Merkezi,
Mehtap Mutfak Eşyaları, Sentez Ambalaj üretim tesisleri, İzmir’de bulunan Selçuklu İş Merkezi gibi farklı fonksiyonlara sahip tesisler
Selin Yapı imzası taşımaktadır. İstanbul Sancaktepe ilçesinde kendi arazisi üzerine inşa ettiği Rings İstanbul Projesi, Selin Yapı’nın ilk
konut projesidir.

