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Dekorasyon ince ruhlu sade bir 
sanattır.  

HANSconstruction



01 Dekorasyondaki Huzur

	 Sizin için uzman bir ekip ile ünlü mimarlar ile odanızı, villanızı, evinizi yeniden tasarlıyoruz. Tasarımları anahtar teslim 
uygulama ile sizi daha yaşanabilir bir eve taşıyoruz. Her zaman şehrin yoğunluğundan, bitmeyen trafikten, geç mesailerden 
yoruluyoruz. Bu yorgunluğumuzu eve girince kendimizi koltukta bularak atıyoruz. Peki evinizin en yeni tasarımlar ile renklendiğini 
hayal edin ya o zaman koltuğu mu yoksa evde vakit geçirmeyi mi tercih edeceksiniz? 


	 Sadece ev mi, homeoffice çalışanlar yada ofisinde çalışırken daha verimli, daha dikkatli olmak isteyenler… Sizde yoğun 
çalışma saatlerinize ara verirken ofisinizin yeni tasarımı ile dinlenmek istemez misiniz? Sadece hayal edin, çalıştığınız masadan 
kafanızı kaldırdığınızda ofisin ortasında büyük bir kaktüs görüyorsunuz, kaktüs sizi sahra çölünde safariye çıkartıyor, aradan 3 dk 
sonra işinize döndüğünüzde sadece dinamik bir geri dönüş ile işinize daha çok sarılıyorsunuz. 


	 Bir pazar günü evde dinlenmek istiyorsunuz. İstanbul gibi yoğun şehirlerde dışarı çıkıp yorulmak istemiyorsunuz. Yine hayal 
edin evinizin camından odanızdaki havuzu, yada küçük pencere yerine büyük pencereden şehrin kalabalığını kahve eşliğinde bir 
kış günü seyrediyorsunuz. Doğrusu ben yazarken bile dinlendim.


	 Bazen sadece hayallere dalmak, yoğun stresten kurtulmak için bile pencereden dışarı seyrettiğimiz olur. Peki pencereden 
dışarı baktığınızda bahçenizin muhteşemliğini görseniz ve o muhteşemlikte farklı dünyaları gezseniz… Sadece hayal edin!


Biz size çok yakınız…  
                                       En ünlü tasarımcılar,  ünlü mimarlar ile birlikte yeniden dekorasyon. 

www.hansyapi.com - www.dialahamed.com - info@hansyapi.com 

Tasarımdaki Huzur!

http://www.hansyapi.com
http://www.dialahamed.com
mailto:info@hansyapi.com


02 Dekorasyon

İçinizin Aynası Tasarım 

• Mutfağınız otantik bir orman, 

• Salonunuz misafirperver, 

• Kullanışlı olduğu kadar ihtişamlı bir 
bahçe, 

• Ofisiniz sade olduğu kadar verimli, 

Yeniden Dekorasyon… 

Çünkü tasarım sizi anlatan, içinizdeki kendinizi ortaya 
çıkartan, benliğinizin bir figürüdür. İnsan anlaşılmak, 
içindekileri konuşabilmek ister. Sakladığı bütün sırları dışarı 
vurmak ister çoğu zaman. İşte tasarımda içinizdekileri 
dökmeseniz bile ruhunuzun yansımasıdır. Adeta size 
kendinizi anlatır. Mükemmel bir tasarımla dekore edilmiş 
bir ev sizi anlayacaktır. Çoğu zaman bir ağaca baktığınızda 
kendinizi ona anlatırken bulacaksınız. 

Tasarıma Önem Veriyoruz



Daha sakin bir kütüphanede kitap okumak, 
ders çalışmak hatta bunları beyne huzur 
veren bir ortamda yapmak, sizi daha istekli 
yapacaktır.

Tasarımda doğallık ve sadelik huzur 
vericidir. Bu huzur ile yaşamayı bir kez 
daha isteyeceksiniz. Bazen sadece 
onadınızın bir köşesine geçip evinizi 
seyredeceksiniz.

Doğa ile iç içe bir mutfak lezzetli 
yemeklerin kokularını burnunuzdan eksik 
etmeyecektir. Yemeğin lezzetine 
doyamayıp kahve ve tatlı ile 
taçlandıracaksınız.

03 Tasarım
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