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ÇÖZÜMLER 

MODERN MİMARİ ÜRÜNÜ

OFİS VE  DÜKKANLAR

 TET OFFICE’DE  

OFFICE



Efe İnşaat’tan iş dünyasına modern ve kaliteli bir çözüm geliyor. Günümüz ihtiyaçları doğrul-
tusunda tasarlanan Tet O�ce, Bursa’ya yeni bir soluk getiriyor. Fsm Bulvarı’nın hemen karşısında, 
Mudanya yolu üzerinde Akpınar mevkiinde inşasına başlanan Tet O�ce, teknik alt yapısı ve 
dizaynıyla iş dünyasının yeni merkezi haline gelecek. 

Efe İnşaat tecrübesi ve güvencesiyle hayata geçecek olan Tet O�ce, son teknoloji ve kaliteli ürün-
lerle inşa ediliyor. Konfor, güven ve huzur ön planda tutularak hazırlanan projede prestijli ve 
modern ofisler iş dünyasına sunulacak.

1314.11 m2
Proje Alanı

51-84 m2
Ofis Alanları

5 dükkan

16 ticari alan

Hayallerinizdeki O�s, Tet O�ce’te 

Hayat Buluyor 

50-369 m2
Ticari Alanlar

Tet O�ce Ayrıcalıkları

Modern Mimari

7/24 Gü�nlik Açık-Kapalı Otopark

Merkezi Konum

Efe İnşaat’tan iş dünyasına modern ve kaliteli bir çözüm geliyor. Günümüz ihtiyaçları 
doğrultusunda tasarlanan Tet O�ce, Bursa’ya yeni bir soluk getiriyor.

Dış cephesinden iç bölümler-
ine kadar her detayı özenle 
tasarlanan Tet O�ce  mimari-
siyle ile yeni bir iş merkezi 
konsepti sunuyor.

Size konforlu ve estetik çalışma 
mekanları sunan Efe İnşaat imzalı 
Tet O�ce , 7/24 güvenlik sistem-
lerinin mevcut olduğu plazada 
güvenlik çözümleriyle de farkını 
ortaya koyuyor.

Açık ve kapalı otoparkı bulu-
nan Tet O�ce  hem sakinleri-
ni hem de misafirlerini saat-
lerce park yeri arama derdin-
den kurtarıyor. 

Tet  O�ce Mudanya yolu 
üzerinde Akpınar Mevkii’nde 
yükselen konumuyla , şehrin 
en işlek yerlerinden FSM 
Bulvarı’na da çok yakın.



Modern ve zarif mimarisiyle de ön plana çıkan Tet Office, 
mesleki prestij ve ayrıcalık garantisini de veriyor. Her köşesi 
modern detaylarla tasarlanan plazada yerini alacak olan tüm 
sakinler, iş kalitesini arttırmanın yanı sıra huzurlu ve güvenli 
bir çalışma ortamına sahip olmanın keyini de yaşayacak. 

Araçlar için park yeri sorununa da çözüm sunan Tet Office’de 
bulunan açık ve kapalı otoparkla hem siz hem de misairleriniz 
büyük bir yükten kurtulmuş olacaksınız. 

Başarının En Büyük Sırrı
Kendini Olduğun Yerde 
Mutlu Hissetmektir



SATILIK 
KİRALIK

OFİS 
KATLARI

kalite � ayrıcalıkla
yük�lmeye devam ediyor.

.. -



Konforlu ve Kaliteli Çözümlerle 
Bir Adım 
Önde Olacaksınız
Plazanın tamamında sizlerin daha huzurlu ve kaliteli bir yerde 
çalışabilmesi için hazırlanan detaylar, Bursa iş dünyası 
arasında farkınızı konuşturmanızı sağlayacak. Ayrıca 7/24 
güvenli bir plazada iş hayatını sürdürecek olan sakinler, 
şehrin en hareketli bölgesinde bulunmanın da avantajını 
yaşayacak. 

Isıtma soğutma sistemlerinin de kaliteli çözümlerle sunulduğu 
Tet Office’de sakinler, günün her saati modern bir oiste 
çalışmanın ayrıcalığını yaşayacak. Konforun ön planda 
tutulduğu ferah ve geniş alanlarıyla Tet Office, yüksek moti-
vasyon garantisini de sizlere sunuyor.

Modern ve zarif mimarisiyle de ön plana çıkan Tet Office, 
mesleki prestij ve ayrıcalık garantisini de veriyor. Her köşesi 
modern detaylarla tasarlanan plazada yerini alacak olan tüm 
sakinler, iş kalitesini arttırmanın yanı sıra huzurlu ve güvenli 
bir çalışma ortamına sahip olmanın keyini de yaşayacak. 

Araçlar için park yeri sorununa da çözüm sunan Tet Office’de 
bulunan açık ve kapalı otoparkla hem siz hem de misairleriniz 
büyük bir yükten kurtulmuş olacaksınız. 
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