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SİNPAŞ’DAN SANCAKTEPE’YE
PIRLANTA DEĞERİNDE BİR PROJE: “METROLIFE”
Bulunduğu bölgeye değer katan yenilikçi projelerin öncüsü Sinpaş, İstanbul’un
yükselen ilçesi Sancaktepe’nin en prestijli noktasında, pırlanta değerinde
yepyeni bir proje hayata geçiriyor. Metronun hemen yanıbaşında yer alan
Metrolife, teraslı ve bahçeli evleri, 14000 metrekarelik çarşı alanı ve
meydanıyla, hayata konfor ve keyif katan benzersiz sosyal donatıları ile
yepyeni bir yaşam vaad ediyor. Üstelik yüzde 30 indirime varan lansmana özel
ödeme avantajları ile…
Gayrimenkul sektöründeki 44 yıllık uzmanlığı ve deneyimi ile yenilikçi projelere imza atan Sinpaş,
gelişmesine öncülük ettiği, İstanbul’un değeri ve prestiji hızla yükselen bölgesi Sancaktepe’de, yine
çok konuşulacak bir projeye imza atıyor.
Sancaktepe’nin kent merkezinde yer alacak Metrolife, hem konfor ve ayrıcalıklı bir yaşam, hem de
kazançlı bir yatırım fırsatı sunacak. Metronun hemen yanında konumlanan Metrolife, kapılarını
yepyeni bir yaşama açacak.
“Hayatın ve yatırımın merkezinde olacaksınız”
Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer, Sinpaş’ın yenilikçi ve cesur vizyonu ile bugüne kadar birçok
bölgeyi cazibe merkezi haline getirdiğini belirterek, “Sancaktepe, Sinpaş’ın öncülüğünde hızla
yükselen bir bölgemiz. Lagün, Kelebekia, Köyceğiz, Egeboyu projelerimizle bölgeye değer kattık.
Şimdi metrosuyla, şehir Hastanesi ile Sancaktepe, İstanbul’un en gözde yaşam merkezlerinden biri
haline geliyor. Metrolife’da yaşayan bir kişi Üsküdar’daki işine 27 dakikada, Zincirlikuyu’ya ise sadece
45 dakikada ulaşacak. Hem şehrin merkezinde hem de şehrin dışında hissedeceğiniz size özel peyzajı,
çarşı alanı ve meydanıyla doğayı ve kentli hayatı birlikte yaşayacaksınız’ dedi.
“Yılın her günü, günün her saati keyifle geçecek”
Gacemer, Metrolife projesinde, hem yetişkinler, hem de çocuklar için her türlü detayın titizlikle
planlandığını belirterek, şöyle konuştu:
“Geniş teraslı ve bahçeli evleri, sağlık ve sporla iç içe bir yaşama imkan tanıyan bisiklet parkuru ve
yürüyüş yolları, yemyeşil park alanı, her türlü ihtiyacın karşılanabileceği ve sevdiklerinizle
sosyalleşeceğiniz 14000 m2lik çarşı alanı ve meydanıyla, Sancaktepe’de ayrıcalıklı bir yaşamın
kapılarını açıyor. Çocukların nitelikli ve eğlenceli zaman geçirmesini sağlayacak meydan parkı ve
korupark; hem yeşilin hem de kentli modern yaşamın bir arada özenle işlendiği özel peyzaja sahip.

Metrolife’da yılın her günü, günün her saati keyifle geçecek. Bu özel yaşamda yerini almak isteyenlere
sunacağımız indirimler ve ödeme kolaylığı ile yepyeni bir hayata adım atmayı çok kolaylaştırdık. Trafik
stresinden uzak, zamanın size kalacağı bir hayatın ve yatırım merkezinde olacaksınız.”
VIP Havuzunuzda güneşin batışını izleyecek, rooftop konforunu yaşayacaksınız.
Büyük şehirlerde yaşayanların hayali, Metrolife ile gerçek olacak. Metrolife sakinleri, aileleri ve
sevdikleri ile rooftoplarda yer alan VIP özel havuz, Spa ve dinlenme alanı gibi sosyal alanlarda
sosyalleşirken, keyifli ve zinde bir yaşamın kapılarını aralayacak.
Sancaktepe’nin merkezinde kentli ayrıcalıklar
Metrolife, benzersiz sosyal imkanları ile yaşamınızı özel kılacak. Yansıma havuzları, çim amfi ve seyir
terası, ateş kuyusu, çocuk oyun alanı, açık spor alanı, fitness merkezi, bisiklet ve yürüyüş parkuru ile
kendinizi özel hissederek yaşayacaksınız.
Doğanın pozitif enerjisini hissedeceksiniz
Metrolife projesinin peyzajında, doğanın insana pozitif enerji veren gücü, her detayda kendini
gösteriyor. Huş ağaçları, kokulu lavantalar, sazlı bitkiler, mor salkımlı, güllü ve yaseminli pergolalar,
renk ve koku bahçeleri ile doğanın güzelliğini her an yanınızda hissedeceksiniz. Mis kokular eşliğinde
yürüyüş yaparken şehrin merkezinde yaşadığınızı unutacaksınız.
Saygın eğitim kurumları çok yakınınızda
Metrolife sakinleri, çocuklarının okul tercihini de güvenle yapabilecek. Bölgede, Bahçeşehir, Bilfen,
Doğa, Anabilim, Küçük Prens gibi köklü ve saygın eğitim kurumları yer alıyor.
Yüzde 30’a varan indirim fırsatı
Sinpaş, güçlü finans yapısıyla çok cazip indirim fırsatları ve ödeme seçenekleri de sunuyor. 59-205
metrekare arasında 1+1’den 4+1’e kadar değişen ev seçenekleri ile Metrolife, lansmana özel yüzde
10 indirim ve yüzde 20 peşin indirimi ile toplamda yüzde 30’ varan indirim imkanı sunuyor. 290 bin
TL’den başlayan fiyatlarla bu fırsatı kaçırmayın.
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