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42 SHOPS 42 Shops, her damak tadına hitap eden ve gurme lezzetler
sunan lokantaları, barları ve eğlence mekânlarıyla fark yaratıyor.
Alışveriş merkezi içindeki market yine günlük ihtiyacı
fazlasıyla karşılayacak ürünler ve gurme damaklara hitap
edecek seçenekler sunuyor. Açık alandaki kafelerde
günün her saatinde keyifli saatler geçirebilir,
panayır ve pazar aktiviteleriyle farklı bir alışveriş
deneyimi yaşayabilirsiniz.

Alışveriş
Sanat
Keyif
42 Shops, hobiyle sanatın,
sporla yeme içme keyfinin
buluştuğu bir yaşam merkezi.
Farklı mimarisiyle 42 Maslak,
her alanda olduğu gibi
42 Shops’ta da yaşam kalitesini
ve keyfini artıran ayrıntılar sunuyor. 

ABDULLAH BURNAZ
42 SHOPS İÇ MİMARİ PROJE / ABD+

DENEYİMLİ YÖNETİM VE
KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞI 
Felsefesinin temellerinde insan, sanat ve 
yaşam olan 42 Maslak’ın deneyimli ve 
profesyonel ekibi; hobi, sanat, spor ve 
yeme-içme keyfini tek bir yerde buluşturan
42 Shops’ta perakende alanlarının 
kiralamalarını üstleniyor. Gün içinde ya da iş 
çıkışında canlı bir hayat ve alışveriş keyfi 
sunan 42 Shops, deneyimli yönetimiyle kaliteli 
vakit geçirmek isteyenlerin aradıkları her 
detayı bir arada sunuyor.

Bölgedeki ofis ve konut yoğunluğunun 
merkezinde yer alan 42 Maslak, günün her 
saati sosyalleşmek isteyen, kaliteli, şık mekân 
arayışında olan herkese keyifli vakit geçirmeyi, 
nefes aldırmayı amaçlayan bir alan olarak 
tasarlandı. Farklı konseptlerde düzenlenen 
açık/kapalı restoran, kafe, bar alanları, 
alternatif menüleri ile yeni nesil bir yeme içme 
anlayışının sunulacağı, seçkin markaların 
buluştuğu farklı, eğlenceli bir yaşam merkezi 
olarak Maslak’a renk katacak bir kültür ortaya 
çıkaracak.
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RESIDENCE

EVİNİZ
İÇ DÜNYANIZIN

TUVALİDİR

42 Maslak’ta işinize veya alışverişe sadece bir asansör uzaklıkta 442 adet rezidans daire 
bulunuyor. Tamamı 4 metre tavan yüksekliğine sahip dairelerin tümünde şehir hayatına 
ufak bir mola vermeniz için bir de balkon var.

RESIDENCE - 1 + 1 SALON

RESIDENCE - STUDIO
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RESIDENCE - 2 + 1 MUTFAK

RESIDENCE - 3,5 + 1 SALON

Şehrin merkezinde sessizliğin tadını çıkarın diye 
özel olarak tasarlanan 42 Maslak rezidanslarında 
mutlu, keyi�i bir yaşam için tek eksik sizsiniz! 

RESIDENCE - 2 + 1 BANYO

RESIDENCE - 2+1 YATAK ODASI

RESIDENCE - 3,5 + 1 SALON
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42 MASLAK 
PENTHOUSE
BIRAKIN ŞiMDi
ŞEHiR SiZi
iZLESiN             
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Ulaşmak istediklerinizin
sadece hayal gücünüzle

sınırlı olduğunu düşünüyorsanız
42 Maslak Penthouse’larını henüz 

görmemişsiniz demektir.

VIP asansörüyle, sadece sizlere
özel bir hayat sunan 42 Maslak’ın 
16 Penthouse dairesinden birinde 
hayallerinizdeki gökyüzü villasını 

bulacaksınız.
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PENTHOUSE - SALON

Hayallerinizdeki yaşam alanını 
yaratabilmek için kendi marka 

tercihlerinizi kullanabilir,
özel mimari tasarım hizmetinden 

yararlanabilirsiniz.

8 metrelik ferah tavanlarıyla 
Penthouse’unuz,  sadece farkınızı  

göstermekle kalmayıp,
yaşamanız için sizi bekliyor.
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İSTANBUL’UN
EN ÖNEMLİ
YAŞAM VE YATIRIM
MERKEZİ MASLAK
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İş hayatında verimlilik her 
şeyden önemlidir, öyle değil mi? 
Bize katılıyorsanız, 42 Maslak’ın
ofis tasarım anlayışını da çok 
beğeneceksiniz demektir.
250 m2’den 10.000 m2’ye kadar 
alan seçenekleri ile Yatay 
Ofisler’in yanı sıra 76 m2 ile
188 m2 arasında değişen 91 adet 
Multi-Office, verimliliği artırmak 
için radikal bir konseptle 
tasarlandı. Mutlu, rahat bir ofis 
hayatına merhaba demeye
hazır mısınız?
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MULTI-OFFICE GİRİŞ LOBİSİ

42 Maslak, anahtar teslim olarak sunulan 
ve "Extended Stay" opsiyonu olan, 
rezidans olarak kullanılıp aynı zamanda da 
tam donanımlı ofis hizmeti alabileceğiniz 
yepyeni bir ofis/rezidans konsepti 
sunuyor. Multi Office'ler 76 m2 ile 188 m2 
arasında değişen 91 adet küçük 
metrekareli ofis/rezidanslardan oluşuyor. 
Tüm Multi Office'lere taşınmaya hazır 
banyolar ve kitchenette'ler dahil, anahtar 
teslim modeli ile sahip olabiliyorsunuz.
Üstelik Multi Office'inizi “yatak odalı 
ofis/rezidans” olarak veya isterseniz 
“yatak odasız tam donanımlı ofis”
olarak seçebiliyorsunuz. 

Bay İnşaat'ın Multi Office yatırımcıları için özel olarak geliştirdiği 
"Extended Stay"; mobilyalı ve konaklamalı ofis/rezidansların, 
ihtiyaca göre haftalık ya da aylık olarak kiralanabilmesini ve
otel işletmesi tecrübesi olan bir yönetim tarafından sizin adınıza 
işletilmesini kapsayan bir modeldir. "Extended Stay" modelinde
Multi Office sahiplerinin yararlandığı standart hizmetlere
ek olarak, özel hizmetlerden de faydalanabileceklerdir.

   Kısa ve Orta Vadeli Kiralama Hizmeti
   House Keeping Hizmeti
   VIP Sekreterya Hizmeti

"EXTENTED STAY"
NEDİR?

“Verimli çalışanlar demek
mutlu çalışanlar demektir.”

MULTI-OFFICE
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48.000 m2 toplam kiralanabilir alanı 
satışa sunulan 42 Maslak yatay 
ofisler, son yıllarda gökdelenlerde yer 
alan ofislere oranla çok daha hızlı, 
fonksiyonel, verimli çalışma alanları 
yaratan, aynı zamanda sosyalleşme 
açısından önemli avantajlar sağlayan 

bir konsepti hizmete sunuyor.
Doğal bir atmosferde, camları 
açılabilen, nefes alan çalışma 
alanlarından oluşan 42 Maslak 
ofislerinde, farklı tasarım ve
konsept anlayışına sahip 4 ayrı ofis 
bloğunun da kendine özel danışma ve 

resepsiyon alanları bulunuyor.
42 Maslak, ofislere yönelik VIP 
concierge hizmetleri, ileri teknoloji 
altyapısına sahip güvenlik 
donanımları, 24 saat teknik ve IT 
hizmetleri ile keyif alınan verimli ofis 
yaşam alanları sunuyor. 

YA
TA

Y 
OF

İS
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R
Yeni trend 
nefes alan 
yatay 
ofisler

YATAY OFİS BAHÇESİ
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MULTI-OFFICE OTOPARK GİRİŞİ

MULTI-OFFICE KAT LOBİSİ

YATAY OFFICE KAT KORİDORU
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25. katta, Boğaz ve Belgrad Ormanları 
manzarasına karşı yüzmek ve spor yapmak 

harika bir fikir değil mi? Sağlıklı ve keyifli bir 
yaşam için 42 Fit,  yüzme havuzu, fitness, spa, 

sauna ve masaj odası gibi vazgeçilmeziniz 
olacak  ayrıcalıklar sunuyor.

Peki ya Maslak’ın ortasında mahalle kültürünü 
de yaşayacağınızı söylesek? 42 Maslak,
42 Shops ile size gece gündüz renkli ve 

eğlenceli bir mahalle yaşamın bir parçası
olma imkânını sağlıyor.

Bu kadar çok yaşamdan bahsedip çocukları 
unutmak olmaz. 42 Maslak’ta çocukların 
eğlenceli vakit geçirebileceği bir de özel

oyun alanı bulunuyor.

42 FIT HAVUZ - 25. KAT 42 FIT 

BELGRAD ORMANI42 JOY

42 SPA SAUNA
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42 Maslak’ta her ofisin kullanımına açık kafeler,
yaz sineması, restoranlar ve açık sanat galerileri
yer alıyor. “Artful Living” konseptiyle oluşturulan
Ofis Sokağı, çalışanlara ilham veriyor, motivasyonu ve
verimliliği artırıyor.
Ofis Sokağı’nın bahçeli ve teraslı
ofislerinden birinde yerinizi alın ve
hayatla iç içe bir iş yaşamına
merhaba deyin.
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Ofis Sokağı, çalışanlara ilham veriyor, motivasyonu ve
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İŞ YAŞAMINDA YENİ BİR BOYUT:

42 BUSINESS CLUB

Hem iş hem de sosyal yaşamınızı zenginleştirmek 
gibi bir amacınız mı var? Evet diyorsanız, o zaman 

gelin sizi 42 Business Club’ta ağırlayalım.
1700 m2’lik bir alana yayılmış Business Club; Gentlemen’s Club, 

Cigar Club, toplantı odaları, seminer salonları ve açık hava etkinlik 
alanıyla ihtiyaçlara göre çözümler sunarak o�s çalışanlarının yaşam 

alanlarının genişlemesini sağlıyor.

“Burada çok daha fonksiyonel ve
verimli çalışma ortamları sizi bekliyor.” IT HİZMETİ SERVİS ODASI / VIDEO KONFERANS ODASI / SMOKE-CIGAR TERRACE 

LOUNGE / COPY CENTER / TAM DONANIMLI KONFERANS SALONU / VIP GİRİŞLER
OFİS KİRALAMA HİZMETİ / CATERING HİZMETLERİ / TOPLANTI ODALARI
FULL OFFICE CONCIERGE HİZMETİ / ARŞİV ODASI / OFİS YÖNETİM OTOMASYONU
FIRST AID / LOBBY VE DANIŞMA / ENTERTAINMENT ROOM / SHUTTLE SERVICE
MALZEME OFİSİ / OTOPARK / EXCLUSIVE VALET / OFFICE TERRACE

KONFERANS SALONU
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PARK SORUNU YOK
GEÇ KALMAK YOK
42 Maslak’ta otomobil sahipleri araçlarını  
5 farklı noktada valelerimize teslim 
edebilme ayrıcalığına sahipler. Üstelik
42 Maslak, 60.000m2’lik otopark alanıyla 
park sorunu yaşamamanızı da garanti 
altına alıyor. 

42 MASLAK’TA
SİZİN İÇİN HER ŞEYE 
YETİŞEN BİRİLERİ VAR 
42 Maslak’ın sunduğu tam concierge 
hizmeti sayesinde, arzu ettiğiniz veya 
ihtiyaç duyduğunuz pek çok şey için 7 gün 
24 saat sizin için düşünen ve harekete 
geçen birileri olacak. Aklınızın ucundakileri 
gerçekleştirmenin kolaylığını 
yaşayacaksınız.

PARMAKLARINIZIN UCUNDA RAHAT BİR YAŞAM VAR
Teknolojinin son gelişmeleriyle tasarlanan daire, bina ve concierge otomasyonu
ile ev ve ofisinizdeki tüm aydınlatma, ısıtma-soğutma, perde, alarm, ambians 
sistemlerini ve ihtiyaç duyduğunuz concierge hizmetlerinin organizasyonunu 
kolayca organize edebilirsiniz.
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