
Xəyallar
gerçək olur!





Günümüzün yaşam tərzi mənzilimizi həyatımızın mərkəzinə çevirməyi tələb edir. Artıq 
mənzilinizdən uzaqlaşmadan bir çox işlərinizi rahatlıqla həll edə bilərsiniz. Elə buna görə də 
mənzil artıq sadəcə yaşamaq üçün bir məkan deyil, bundan daha çoxudur. Bu, zövq, yenilik və 
gələcəyə olan yatırımdır. Ehtiyaclar dəyişdiyi üçün biz də dəyişdik. Standart dizaynları müasir 
memarlığa çevirdik. Ənənəvi yaşam standartlarını dünya təcrübəsi ilə yenilədik. Sadəcə 
mənzilinizi deyil, yaşam tərzinizi dəyişdik. 

“Kristal Abşeron” olaraq qürurla təqdim etdiyimiz “City Garden” Nərimanov layihəmizdə 
sadaladıqlarımızı ən incə detalına qədər düşündük. Şəhərin mərkəzində, təbiətlə iç-içə yeni bir 
yaşam tərzi yaratdıq. Bu layihəmizdə bütün ehtiyaclarınızı sizə yaxın etdik. Hətta övladlarınızın 
təhsilini belə düşündük. 

Layihələri dəyərli edən insanlardır. Bizə dəyər qatdığınız üçün təşəkkür edirəm! 
Xəyallarınızı gerçək etməyin verdiyi sevinc və qürur hissi cümlələrlə ifadə oluna bilməz!

Mahayət Nəbiyev
Müşahidə Şurasının sədri, təsisçi





Premium həyat
standartlarını

qarşılayın!
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Şəhərin mərkəzinə yaxın, həm də şəhər səs-küyündən uzaq, hər kəsin xəyalını 
qurduğu, müasir və geniş yaşayış kompleksi ilə yeni bir dövr başlayır.

Yeni dövrün başlanğıcı



Ölkədə ilk və tək!
21 hektar ərazidə yerləşən geniş yaşayış kompleksində yeni həyat standartları ilə 
yaşamaq daha komfortlu olacaq.

Dupleks və verandalı mənzillərin yer aldığı binaların fasadında
alüminium və keramoqranitdən istifadə ediləcək.
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17.3 hektar geniş həyətdə yaşıllıqlarla dolu sağlam və gümrah günlərə 
oyanacaqsınız.

2 000-dən çox ağac

Fəvvarələrin əhatəsində sevdikləriniz ilə bir
ömür sağlam və xoşbəxt yaşayacaqsınız. 

Şəhər mühitində təbiətlə
harmoniyada...

Həmişəyaşıl bağçalar
Meyvə bağçası
Çiçək bağçaları
Aromatik və dekorativ bağçalar

Fəvvarəli hovuzlar
Dekorativ hovuzlar
Su kənarındakı terraslar
Piknik və barbekyu sahəsi



Fəvvarələrin əhatəsində sevdikləriniz ilə bir
ömür sağlam və xoşbəxt yaşayacaqsınız. 
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Fəvvarə 
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Komfortlu yaşam üçün bütün
ehtiyaclarınızı bir kompleksdə
cəmlədik 
21 hektar kompleksdə ticarət, əyləncə və istirahət mərkəzləri yaşamınıza 
arzuladığınız rahatlığı gətirəcək. 

40-dan çox ticarət obyekti
Böyük və çoxyönlü əyləncə mərkəzi
Özəl və dövlət olmaqla 2 məktəb, 2 bağça
Müasir tibbi klinika



   Sağlamlığınızın qeydinə qalarkən asudə vaxtınızı daha 
   əyləncəli keçirəcəksiniz!

Sağlam həyata 
qapı açın

  2.8 km uzunluğunda yerimə zolağı
  1.5 km uzunluğunda velosiped zolağı
  1.4 km uzunluğunda qaçış zolağı



  Müxtəlif idman növlərinə uyğun zonalarda 
  asudə vaxtınızı səmərəli keçirə biləcəksiniz.

Asudə vaxtınıza
rəng qatın

  Tennis kortu 
  Basketbol meydançası
  Futbol meydançası

  Açıq havada fitnes sahəsi
  Skeyt sürmək üçün xüsusi zona 11



Həyətinizdə məktəb
və uşaq bağçanız olsun

“City Garden Narimanov”da sadəcə sizin deyil, həmçinin
övladlarınızın da rahatlığını düşündük. 

 Özəl və dövlət olmaqla

2 Məktəb
Uşaq bağçası
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Gecə-gündüz
təhlükəsiz...
Heç kim həyətində avtomobil istəməz. 
Sakinlərə məxsus həyətdə avtomobil 
giriş-çıxışını məhdudlaşdırmaq və parkinqini 
önləmək üçün yeraltı avtodayanacaq 
nəzərdə tutulub.

24/7 kamera nəzarət sistemi ilə kompleksin 
təhlükəsizliyinə innovativ formada nəzarət 
həyata keçiriləcək.
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Modern
komfortdan
zövq alın

Modern üslubda dizayn edilmiş
mənzillərdə rahat bir
həyata başlaya biləcəksiniz.

  Yerdən (vitraj) pəncərələr
  Birinci mərtəbədə öz bağçası
  olan (verandalı) dupleks mənzillər



Modern üslubda dizayn edilmiş
mənzillərdə rahat bir
həyata başlaya biləcəksiniz.

  Yerdən (vitraj) pəncərələr
  Birinci mərtəbədə öz bağçası
  olan (verandalı) dupleks mənzillər
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Həyətə sağlam baxın
“City Garden Narimanov”da sağlamlığınız üçün bütün pəncərələr alüminium olacaq. 
Alüminium pəncərələr: 

İzolyasiya Performansı
Alüminium pəncərələr səs və istilik izolyasiyasını təmin etməkdə əvəzsizdir. 
Binalarda istilik itkisini 60%-ə qədər azaltmağa imkan verir.
 
İncə Çərçivə, Maksimum Şüşə
Alüminium pəncərələr şüşəni çərçivə arasında saxlamaq üçün daha az material tələb edir 
və incə, estetik görünüş təmin edir.

Uzunömürlülük
Alüminium korroziyaya davamlıdır və daha uzunmüddətli istifadəyə imkan verir. 
Digər materiallardan fərqli olaraq müxtəlif hava şəraitlərinə tab gətirə bilir 
və parçalanmağa, şişməyə və çatlamağa davamlı olur.
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5 sm qalınlığındakı daş yunu izolyasiya sistemi ilə yay daha sərin, qış isə daha mülayim keçəcək. 
Temperaturu tənzimlənə bilən istipol döşəmələrində isə 25 dərəcəyə qədər isidilmənin həyata keçirilməsi mümkün 
olacaq. Bütün bunlar enerji xərclərinə də qənaət etməyə imkan yaradacaq.

Fəsillər dəyişsə də, rahatlıq dəyişmir



Binalarda tətbiq edilən xüsusi səs izolyasiyası ilə rahatlığı 
ən incə frekanslarına qədər hiss edəcəksiniz.

Mükəmməl səs izolyasiyası
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“City Garden Narimanov”da 
hər şey düşünülüb, qonşuluq
münasibətləri belə. Mənzillərin qonşu 
divarlarında və döşəmə 
aralarındakı xüsusi izolyasiya
materialı döşəmədə meydana gələn
ayaq səslərini minimum səviyyəyə 
endirərək aşağı mənzillərə 
keçməyə qoymayacaq. 

Yaxın qonşu,
uzaq səs... 



“City Garden Narimanov”da 
hər şey düşünülüb, qonşuluq
münasibətləri belə. Mənzillərin qonşu 
divarlarında və döşəmə 
aralarındakı xüsusi izolyasiya
materialı döşəmədə meydana gələn
ayaq səslərini minimum səviyyəyə 
endirərək aşağı mənzillərə 
keçməyə qoymayacaq. 

“City Garden Narimanov”da təmiz havanı
daim hiss edəcəksiniz. Layihədə kombilər üçün
tətbiq ediləcək xüsusi şaxta sistemi çirkli
havanı xüsusi kanal ilə binanın fasadına 
zərər vermədən kənarlaşdıracaq. 
Bina fasadına ötürülən çirkli qazlar 
sakinlərin nəfəsinə hopur,
həmçinin binanın fasadında qaralmalara 
və çirklənmələrə səbəb olur. 

Tüstüyə yer 
yoxdur!
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  Avropa istehsalı parket
  Avropa istehsalı divar kağızları
  Hündürlüyü 2.20 metr olan daxili qapılar
  Alüminium pəncərələr

Mənzillərin təmirində yalnız
brend avadanlıqların istifadəsi



Avropa keyfiyyətini
mənzilinizə gətiririk! 

“City Garden Narimanov” layihəsində yalnız 
Avropa istehsalı təmir materialları istifadə ediləcək. Bütün 
təmir materialları brend markalara məxsus olacaq.
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Mətbəx bizdən,
dadlı yeməklər sizdən...

Dadlı yeməklər bişirə bilmək üçün sizə düzgün resept, 
inqrediyentlər, düzgün mətbəx mebeli və 
əşyaları lazımdır. 
Bunun üçün “City Garden Narimanov”da sizə 
müasir və zövqlü mətbəx mebeli də verilir.
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Dadlı yeməklər bişirə bilmək üçün sizə düzgün resept, 
inqrediyentlər, düzgün mətbəx mebeli və 
əşyaları lazımdır. 
Bunun üçün “City Garden Narimanov”da sizə 
müasir və zövqlü mətbəx mebeli də verilir.

“Siemens”in innovativ texnologiyası 
ilə ləzzətli təamlar yaratmaq 
artıq daha zövqlüdür 
“Siemens” mətbəx əşyaları təkcə zərifliyi ilə deyil, 
həm də yüksək performansı və istifadə rahatlığı ilə seçilir.
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Bütün fürsətlər bir ünvanda
Kompleksdən kənara çıxmadan bütün işlərinizi həll edin! 
“Mall” da daxil olmaqla, geniş ticarət və əyləncə mərkəzi zolağı, kafelər, müxtəlif 
iaşə obyektləri və açıq hava kinoteatrı ilə bütün komfortu bir ünvanda tapacaqsınız. 



Park da var, parkinq də!
Qapalı və açıq olmaqla fəaliyyət göstərəcək geniş avtodayanacaqları ilə 

parkinq problemi birdəfəlik həllini tapacaq. Hər evə bir parkinq!
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Həyətinizdə fitnes zalı
Ən müasir idman avadanlıqları ilə təchiz olunmuş, 
kişi və qadın ayrı olmaqla fəaliyyət göstərəcək
fitnes zallarımızın qapıları sağlamlığınızın qeydinə qala bilməyiniz üçün 
sizə açıq olacaq.



Hər fəsildə hovuz...
Qapalı hovuzları ilə ailənizlə yay-qış demədən hovuzun dadını çıxara biləcəksiniz.
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“City Garden Narimanov”da Amerika istehsalı, 
dünyada ən önəmli layihələrdə istifadə olunan 
“Guardian Glass” şüşələrindən istifadə ediləcək. 
Təbii işığa mane olmadan gün ərzində 
və fəsillər arasında otaqdakı havanı mühafizə etməkdə 
əvəzsiz olan şüşələr, həmçinin içərini dövrümüzün 
başlıca problemi olan səs-küydən qoruyaraq, 
stress, yuxusuzluq və bunun kimi digər xoşagəlməz 
halları önləyir. Pəncərələrdə üçqat şüşə istifadə 
edildiyindən enerjiyə qənaət etmək də asanlaşacaq. 
“Guardian Glass” şüşələri həm keyfiyyət və 
uzunömürlülükdə, həm də özünəməxsus dizaynları ilə 
öz sözünü artıq deyib. 



Estetik və komfortun əsrarəngiz 
harmoniyasını özündə birləşdirən “Vitra” 
hamam aksesuarları və mebelləri 1942-ci 
ildən fəaliyyət göstərərək Almaniya, Fransa, 
Böyük Britaniya, İtaliya, Rusiya kimi 
ölkələrdə xidmət göstərməyə davam etmiş, 
Avropa Birliyi və bir sıra əhəmiyyətli 
qurumlar tərəfindən məhsullarının 
keyfiyyətinə görə mükafatlandırılıb. 
Əsasən, premium seqment sayılan 5 
ulduzlu otellərdə də istifadə olunmaqdadır.
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Həmişə zirvədə!
City Garden Narimanov”da lift markalarının zirvəsi - “Schindler” liftləri istifadə olunacaq.

“Schindler” məhsullarına dünyanın bir çox tanınmış və simvolik binalarında rast gəlmək mümkündür. Bu 
liftlərə 20 il zəmanət verilir, aylıq olaraq liftlərin saz vəziyyətdə
saxlanılması üçün servis xidməti göstərilir. 
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Kerama Marazzi
dəbi hamam 
otağınızda...

“City Garden Narimanov” layihəsində
istifadə edilən Kerama Marazzinin dəbli, 
original və cəlbedici keramika kolleksiyaları 
interyerlərinizdə arzuladığınız premium 
görüntünü yaradacaq. 

Möhtəşəm dizayn və keyfiyyəti ilə 
Kerama Marazzi hamam otağınızı evinizin
mərkəz nöqtəsinə çevirəcək. 



Sizin üçün gözəl
planlarımız var...





Otaq Parkinq Var6 Sahə 405.33 m2

Geniş ailələr üçün



Şəxsi bağçalı dupleks mənzil

Otaq Parkinq Var5 Sahə 228.63 m2



Gənc ailələr üçün

Otaq Parkinq Var3 Sahə 106.12 m2



Otaq 4

Sahə 80 m2

Mətbəxinə önəm verənlər üçün

Otaq Parkinq Var3 Sahə 83.45 m2



Komforta önəm verənlər üçün

Otaq Parkinq Var3 Sahə 106.23 m2



Minimal plan maksimal yaşam

Otaq Parkinq Var3 Sahə 78.97 m2



Həyatı dolu-dolu 
yaşamaq istəyənlər üçün

Otaq Parkinq Var4 Sahə 136.81 m2



Qonağı çox olanlar üçün

Otaq Parkinq Var4 Sahə 124.49 m2



Otaq Parkinq Var4 Sahə 155.01 m2

Geniş mənzil, rahat yaşam



Hər kəsin öz otağı!

Otaq Parkinq Var4 Sahə 167.27 m2



Satış mərkəzimizin ünvanı: 
Hüseyn Cavid pr. 78   (Ak. Ş.Mehdiyevlə Ə.Haqverdiyev küçələrinin kəsişməsi)  

Yaşayış kompleksinin ünvanı: 
Bakı şəh., Nərimanov r-nu, İ.Abışov küç., 
N.Nərimanov metrostansiyasının yaxınlığı 

Daha ətraflı məlumat üçün
bizimlə əlaqə saxlayın:

    www.citygarden.az+994 50 293 10 10    *1544






