
Teknoloji Tabanlı Tasarım 
Kullandığımız yapay zeka, arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik 
teknolojileri ile evinizi, villanızı yeniden tasarlıyoruz.  

Renovasyon alanından tutun da yeniden inşa sürecine kadar Hans Yapı en 
özel mimar ve tasarımcılar ile teknoloji tabanlı tasarım, dekorasyon, villa 
projesi, mimari proje alanında hizmet veren küçük bir ailedir.  

Güçlü bir ekip ile 
ihtiyaçlarınıza anında 
çözüm sunuyoruz. 

Bu çözümü gözünüze 
taktığınız gözlük (VR) 
ile izleyebilirsiniz. 
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TASARIMDA YENİLİK 
ODANIZIN YENİ TASARIMI 

HANS YAPI 24 OCTOBER 2020

VELİ TUNAHAN 
BAY 

‣ İnşaat Mühendisi 

‣ Proje Yöneticisi 

DİALA HAMED 
‣ Mimar 

‣ Tasarımcı 

A. HAMİTHAN 
BİLGİ 

‣ Mimar 

‣ BIM UzmanıPROJE YÖNETİMİ 
Şantiyeler proje 

yönetimi ile daha 
güvenli.
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TASARIM 

DEKORASYON 
Villanızın yada Evinizin 

yeniden en özel tasarımlar ile 
renklenmesini istemez 

misiniz?

2
RENOVASYON 

Binalarınızın dış cepheleri 
daha sağlıklı renklerle mi 

boyandı? Sizde fazla fatura 
ödemeden ısınmak istemez 

misiniz?

3



Önce sizin isteklerinizi dinliyoruz, 
beğendiğiniz renkleri seçiyoruz, sizi 
rahatlatan renk ve tasarımları buluyoruz. 
Size özel tasarım yapıyoruz. Sanal 
Gerçeklik(VR) veya Arttırılmış 
Gerçeklik(AR) teknolojileri ile beğendiğiniz 
tasarımı villanıza yada evinize anahtar 
teslim uygulama yapıyoruz. Bu 
uygulamayı başından sonuna kadar 
uzman ekip ile takip ediyoruz. Takip 
sürecini sizde Sanal Gerçeklik Gözlüğü ile 
izleyebiliyorsunuz. Sağlıklı, ruhunuzu, 
içinizi ısıttığı gibi rahatlatan, huzur veren 
malzemeler ve renkler kullanıyoruz.   

“Boyadığım her 
tuvalde kendi 
rengimi 
gördüm” 

1. Önce ekibimiz keşif yapıyor ve isteklerinizi 
dinliyor. 

2. Oluşturulan keşif raporuna göre size teklif 
sunuyoruz. 

3. Teklif ile birlikte size özel tasarımı sunuyoruz.
(Tasarımları ünlü mimarlar ile önemli 
referanslar ile hazırlıyoruz.) 

4. Tasarıma özel anahtar teslim uygulama 
yapıyoruz. 

5. Uygulama ve tasarımları Sanal Gerçeklik veya 
Arttırılmış Gerçeklik teknolojileri ile 3 Boyutlu 
izleyebiliyorsunuz.
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GELECEĞİN RENKLİ YÜZÜ 24 OCTOBER 2020

DETAYLAR İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN! 
Bize mesaj bırakın ve ücretsiz keşif yapalım. Keşif ile birlikte teknoloji 
tabanlı tasarımımızı sizde deneyimleyin!!! 

www.hansyapi.com 

info@hansyapi.com

http://www.hansyapi.com
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