
 

 "ترین مجتمع ایرانچناران پارک لوکس"

 :معرفی ساختمان چناران پارک

 .است لوکس آنچه امروز بیشترین جذابیت را دارد زندگی مرفه و

ها و ویالهایی ها، خانهوساز آپارتمانبه همین دلیل در شهرهای بزرگی مانند تهران شاهد ساخت

 .قیمت هستیمبسیار لوکس و گران

فروشند و امکاناتی برای عرضه دارند که شاید فقط در برخی ها هم فخر میهایی که به کاخخانه

 .ها گرفتمناطق کشورهای پیشرفته بتوان سراغی از آن

گیری از معماری مدرن، با شوند عالوه بر بهرههای لوکسی که امروزه در ایران ساخته میختمانسا

 .های پیشرفته نیز همگام هستندعلم روز دنیا و تکنولوژی

اند که های مسکونی ایران، تضمین کردهنظیرترین ساختمانیکی از بی چناران پارک سازندگان

 .اند تا باالترین انتظارات مشتریان را برآورده کنندعیار را ساختهیک مجتمع لوکس تمام

 .این باالترین انتظارات یعنی همان رفاهی که جذابیت آن ذهن مردم را درگیر کرده است

 :مجتمع چناران پارک رزیدنس

 .باشدهای کشور میترین و البته گرانترین مجتمعیکی از زیباترین و مدرن چناران پارک

امید  و فرزاد دلیری رزیدنس که توسط معماران برجسته پایتخت، چناران پارک مجتمع

 .طراحی و اجرا شده غالمپور
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 .در منطقه الهیه شمال شهر تهران واقع شده است خیابان فرشته در چناران پارک مجتمع

ترین در رده باالیی قرار دارد و یکی از لوکس معماری مندی از امکانات واز لحاظ بهره

 .رودبه شمار می ایران هایمجتمع

کند از طراحی و را با خود حمل می ایران ترین مجتمعترین و گراناین مجموعه که لقب مجلل

 .نوازی بهره برده استنظیر و چشممعماری بی

ترین شکل ممکن در کنار یکدیگر قرار گرفته و به هم های روز دنیا به زیباترین تکنولوژیمدرن

 .پیوند خورده اند

باشد نگری سازندگان آن میعالوه بر این محیط کالسیک و زیبای این مجموعه که حاصل جزئی

 .آرامش بسیاری را برای این مجموعه فراهم آورده
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 :مشخصات مجتمع چناران پارک

 550 تا 260  هایی با متراژرزیدنس در بهترین نقطه الهیه با تنوع آپارتمان پارک چناران مجتمع

 .اندبرده بهره روز هایاستاندارد باالترین از که باشدمی مترمربع

آلی را به در کنار طراحی بسیار زیبا و تجهیزات لوکس بکار رفته در آنها برای زندگی شرایط ایده

 .وجود آورده است

 .های زیبایی هستیمها و سرستونن مجموعه شاهد ستوندر البی ای

 .های بکار رفته در این بخش زیبایی بسیاری را برای آن فراهم آورده استسقف گنبدی و قوس

ها و های اجرا شده در سقفو نقش چناران پارک نورپردازی نمای ساختمان عالوه بر این

نواز بوده و های راهرو، جلوه بسیاری به البی مجموعه داده که در لحظه ورود بسیار چشمدیواره

 .باشدظیر مینای بسیار لوکس و بینمایانگر مجموعه
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 .اندهای زندگی شهری در بیشترین میزان خود رعایت شدهاستاندارد چناران پارک در ساختمان

، جزئیات آن نیز به شکلی دقیق طراحی و ها عالوه بر کلیت لوکس آپارتماندر تمام آپارتمان

 .اندساخته شده

مند از علم و تکنولوژی عالوه بر حفظ سبک اشرافی خود، ساختمانی مدرن و بهره چناران پارک

 .تروز دنیا اس

 .و بوی کالسیک خود تلفیق کرده استاین مدرنیته را با رنگ 

 .حاصل کار، آرامشی گرم و صمیمی شده است که در این ساختمان جریان دارد

 .خورداین معماری و دقت باال در طراحی، در همه جای این مجموعه به وضوح به چشم می

نظیری آل و کمعالوه بر معماری داخلی، برای فضای خارجی این مجتمع نیز طراحی بسیار ایده

 .اجرا شده است
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آور این است که اطراف آن به طور کلی با درختان بزرگ و از جمله امکانات این ساختمان اعجاب

 .سالی محاصره شده استکهن

نظیری را رزیدنس آبشارها، نهرهای آب و برکه مصنوعی کم چناران پارک در اطراف مجتمع

 .اندبخشیده چناران پارک شود که زیبایی دو چندانی به مجتمعشامل می

 .تر استهای ساختمان چناران پارک دیدنیهای آپارتمانها و بالکناین زیبایی از تراس

متر مربعی  8000سعت حدود رزیدنس در زمینی با موقعیتی استثنائی به و چناران پارک مجتمع

 .بسیار خوبی نیز برخوردار است سازیمحوطه بخش مسکونی از فضای سبز و
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 .شودهزار مترمربع را شامل می 5بطوری که برای این بخش از مجموعه که 

سواری نما، آبشارهای مصنوعی و نیز جاده تندرستی و پیست دوچرخهامکانات بسیاری از جمله آب

 .برای آن در نظر گرفته شده و طراحی بسیار زیبایی را نیز برای آن شاهد هستیم

 برای آرام و دنج محیطی داده، چناران لوکس سوپر ایجاد این فضاها عالوه بر زیبایی که به مجموعه

 .است آورده فراهم ساکنین استراحت و تفریح

رزیدنس در کنار شکوه و زیبایی، از امکانات داخلی و خارجی  چناران پارک عالوه بر این، مجتمع

 .بسیاری بهره برده است
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 :امکانات مجتمع چناران پارک

ترین نیازهای یک زندگی مرفه به نگری سازندگان این مجموعه موجب شده تا کوچکجزئی

 .بهترین شکل پاسخ داده شود
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 .عیار باید بتواند انتظارات مشتریان را برآورده سازد امکانات یک مجتمع لوکس تمام

های مختلف آن از بهترین بطوری که در ساخت مجموعه و تجهیزات استفاده شده در بخش

 .برندهای موجود استفاده شده است

های چناران های آپارتمانتوان به تجهیزات موجود در آشپزخانهاز جمله این امکانات می

 :رزیدنس اشاره کرد

یخچال و فریزر که از بهترین برندهای دنیا ظرفشویی، میکر، ماشینگاز، فر، مایکروفر، کافیاجاق

 .شوداند، را شامل میتهیه شده

های ساکنین به امکانات ذکر شده از کیفیت بسیار باالیی نیز این تجهیزات عالوه بر رفع نیاز

 .باشندباشند و هر کدام براحتی دلیلی برای کامل بودن این مجموعه میبرخوردار می
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ی همان امکاناتی است که پیشتر گفتیم در ایران سیستم ورود و خروج این ساختمان از جمله

 .نظیر ندارد

 .ی ورود و خروج استدارای گارد ویژه چناران پارک ساختمان

این گارد ویژه نیازی به ریموت ندارد و درهای مجتمع مجهز به سیستم دیجیتالی هستند که 

 .شوددهد و به صورت اتوماتیک باز میشماره پالک هر ماشین را تشخیص می

چناران  ختمانای برای تأمین امنیت هر چه بیشتر ساکنان ساوجود این سیستم حرفه

 .رزیدنس است پارک

 

 :لیست امکانات بسیار مجتمع چناران پارک

 خدمات سرو غذا 

 البی بزرگ و مجلل 
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 سیستم امنیتی پیشرفته 

 کیترینگ 

 کارواش ماشین 

 شوییخشک 

 رستوران 

 استخر 

 اینترنت wifi 

 خروجی اضطراری 

 زنگ خطر 

 سالن اجتماعات 

 سالن بدنسازی 

 سالن بیلیارد 

 سینمای خانگی 

 فضای سبز 

 کابینت MDF 

 کف سرامیک 

 گرمایش مرکزی 

 استوارسازان آموزشی گروه کاری از
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