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NİYƏ MERİDA PREMİUM?
Hüseyn Cavid prospektində "Barokko" üslubunda inşa edilən yaşayış kompleksi 

görünüşü ilə sizi heyran edəcək. Özündə rahatlığı, k ti cəmləşdirəcək binanın 

fasadına 8 sm qalınlığında aqlay daşlarından üzlük çəkiləcək ki, bu da onun 

görünüşünə fərqlilik gətirəcək.  Avropa istehsalı palıd taxtadan olan, 2 kameralı, 3 

qat 8 mm-lik şüşədən ibarət izolyasiyalı pəncərələr mənzilinizi ətraf mühitin səs-

küyündən qoruyacaq. Mərtəbə hündürlüyü 3.60 metr olan bina mərkəzi isitmə və 

soyutma sistemi ilə təmin olunacaq.

PRESTİJİN YENİ ÜNVANI
Merida Premium Bakıya yeni k t standartlarını təqdim edir! Möhtəşəm 

fasad, yerləşmə, əlavə dəyər xidmətləri məhz bu layihəni seçməkdə 

aparıcı amillər olacaqdır. ən böyük üstünlüklərindən biri sakinlərə 

fərdi yanaşmadır.

Biz hesab edirik ki, Merida Premium müştəriləri xidmətin maksimum yüksək 

səviyyəsini daim hiss etməlidirlər. Buna görə də, sakinlərə özəl konsyerj 

xidməti vasitəsi ilə siz yeni, unikal fərdi  xidmətlərdən istifadə edəcəksiniz

 SAĞLAM HƏYAT

HAQQIMIZDA

Buyurun

optimal

.,

Kompleksdə sakinlərə özəl hovuz, spa mərkəzi, türk hamamı və müasir idman 
qurğuları ilə təchiz edilmiş fitness mərkəzi fəaliyyət göstərəcək. Su, xüsusi 
qurğulardan keçərək sakinlərin istifadəsinə veriləcək.

Layihənin



8 sm-lik  aqlay  daş  işləmələri ilə 
bəzədiləcək  fasad  mənzilləri  qış 
aylarında nəmlənmədən qoruyacaq, 
kompleksə  fərqli  bir  ecazkarlıq 
qatacaqdır.

Bina fasadına əlavə olunacaq ekoloji 
cəhətdən təmiz, radiasiyaya  davamlı, 
isti və soyuq keçirməyən izolyasiya 
sistemi mənzillərin qışda daha isti, 
yayda isə daha sərin olmağına təminat 
verir.

 MÖHTƏŞƏM FASAD
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ELEKTRİK GENERATORU LİFT MƏRKƏZİ İSİTMƏ VƏ
SOYUTMA SİSTEMİ

SU TƏMİZLƏMƏ QURĞULARI

Merida Premium layihəsində ümumi istifadə üçün nəzərdə 
tutulan sahələr 24 saat fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin 
edilir. Elektrik generatorları 1968-ci ildən fəaliyyət göstərən 
Türkiyənin məşhur AKSA aiddir.

Li lər 60 ölkədə 1000 artıq servis mərkəzi ilə xidmət 
göstərən Finlandiya markası olan “KONE” tərə təqdim 
olunur. “KONE” dünyanın 3 böyük istehsalçılarından biri 
hesab olunur. . Kabinləri  geniş  və  işıqlıdır. 

BİNANIN TEXNİKİ
TƏCHİZATI

Kristal Abşeronu fərqləndirən əsas amillərdən biri binalarda texniki 
təchizata xüsusi önəm verməsidir. Fasiləsiz elektrik enerjisi, təhlükəsiz 
li  sistemi, soyuğa davamlı izolyasiya sistemi kimi amillərin müştəri 
məmnuniyyətini artıracağına əminik.

Binanın mərkəzi isitmə və soyutma sistemi ilə təmin 
olunması enerjiyə qənaətə, kondisionerlərdən ətrafa zərərli 
maye axmamasına və bina fasadının hər zaman cəlbedici 
qalmasına şərait  yaradacaq.

Su xüsusi qurğular vasitəsi ilə mexaniki və bakterioloji 
təmizləmələrdən, codluğunun tənzimlənməsindən sonra 
sakinlərin  istifadəsinə  veriləcək.



TÜRK HAMAMI VƏ
SPA MƏRKƏZİ

Sakinlər hə ə ərzində hər gün 
konsyerj xidmətindən istifadə edə 
biləcəklər.
Mənzillərdə quraşdırılacaq xüsusi 
monitorlar   vasitəs ii lə   siz 
Azərbaycan və dünya mətbəxinə 
aid  xörəklər i  və zərur i  ərzaq 
məhsullar ın ı    sifariş    edə 
biləcəksiniz.

SAKİNLƏRƏ ÖZƏL 
KONSYERJ XİDMƏTİ

24 saat fəaliyyət göstərəcək peşəkar 
təhlükəsizlik  əməkdaş lar ı  kamera  - 
müşahidə sistemi ilə bina sakinlərinin 
təhlükəsizliyini təmin edəcək. Yaşayış 
kompleksinin bütün ərazisi 24 saat xüsusi 
kameralarla müşahidə altında olacaq.

24 SAAT FASİLƏSİZ
KAMERA MÜŞAHİDƏSİ VƏ
TƏHLÜKƏSİZLİK HEYƏTİ

Digər bir üstünlüyümüz sakinlərə 
özəl s mərkəzidir. Sağlam həyat 
tərzi sevənlər üçün özəl tness 
məsləhətçisi  nəzərdə  tutulub.

FİTNESS KLUB

Kompleksin tərkibində türk hamamı və 
hovuz gün ərzində sakinlərin xidmətində 
olacaq.



YERLƏŞMƏ

2017-ci ilin yayında təhvil verilməsi planlaşdırılmış yaşayış kompleksinin həyətində sakinlərin istirahətdən zövq 
almağını təmin edəcək tennis kortu və futbol meydançası olacaq. Kompleksin landşaftı İtaliyadan dəvət olunmuş 
memar-dizaynerlər tərəfindən işlənəcək.

HÜSEYN CAVİD PROSPEKTİ        BAROKKO ÜSLUBU
MƏRKƏZİ YERLƏŞMƏ        KONSYERJ XİDMƏTİ      SPA MƏRKƏZİ       FİTNESS KLUB      

           


