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Azərbayçandakı mənzil bazarı qutudan kənar ideyalar və hərəkətlər 
tələb edir. Yeni yaşayış evlərinin tədarükünün tələbi ödəyə bilmədiyi 
yerlərdə MAKS, xüsusən də bu dövrlərdə insanlar üçün rahat evlər 
yaratmaq üçün yeni imkanlar axtarır.

Az nəfərlik evlərin böyüməsi
Evlərin sayı hələ də güclü şəkildə artmaqdadır. Çünki daha çox ehtiyac var

Turistlik və otel secimi kimi də dağa da əlverişli və sərfəlidir.

• 0.8 million turist Azərbayçanda olub 2020.

• Onlardan 20% yaxın  35 yaşına kimi.
• 2022 də , 1 mln turist Azərbayşanda gözlənilir,yani 200,000 artıg.

 ONE; Sənsən Axtaran?
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Rotterdam Katendrecht

… qısa sözlə, Yeni nəsil
cavanlar nəyi secir? 

Cavan Nəsil: 25-35 yaş arası, təhsilini başa vurmuş, ilk işlərini almış, subaydır 
və dünya ayaqlarının altındadır: cəmiyyətin gənc, yüksək potensiallı 
seqmenti. Maliyyə böhranının təsirləri hələ də hiss olunur və bu gənc 
mütəxəssislərin girdiyi mənzil bazarı dəyişib; bazar artıq təkliflə deyil, 
tələblə idarə olunur. Bəs bu, çox olmayan nəsil üçün faydalıdırmı? Onlar 
şəhərdə çiçəklənmək istəyirlər, lakin bunun üçün güzəştə getməlidirlər..  

• Çeviklik haqqında:tez ev almaq.
• Aylık gəlirlə: bahalı kirayə ev olmadan, onların zövq aldıqları işləri 

görmələrinə mane olmamasıdır.
• Keyfiyyətə görə: uzun müddət onlara xidmət edə bilən ev.
• Asılı olmaması: uzun meüddət hec bi təmir işləri aparılmaması

Yeni Nəsilin dileması Nədir?....

...dizayn?

Sadə və gəşəng dizayn cöl 
gprünüçündə bir zövg yaradmışdır

...aylığ məsraflar?

Evlər yükzək isti izolasiyalı 
olmagına görə, aylıg gaz, işığ 
ödənişləri dəfələrlə aşağı olacakdır.

...alerji olacağ?

Bütün işləninlən materiallar ekoloji 
təmiz anti alergen materiallardı

...Keyfiyətsiz 
materiallar?

Dizaynla uzun ömürlu materiallar 
secilmişdir. 
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Balaca ev olmaşına baxmıyarag, cox rahat olması geyd olunmuşdur. 

London Van bütün lazımi avadanlıqlarla təchiz edilmişdir: 
mətbəx, vanna otağı, loft ilə geniş qonaq otağı, ayrıca yataq 
otağı və açıq terraslı şəxsi giriş qapısı.

• Gözəl, tam ev: yüksək keyfiyyət, azadlıq və müstəqillik təklif edir.

• Şəhər daxilində, baö yerlərində və turistik yerlərdə istifadə  olunmalıdır
• Gisa meddətdə tikilib verilir-30-40 gün ərzində

Banklar vasitəsi ilə İpoteka krediti imkanı-10-12% illik

Site proposal - Heijmans®

London VAN: 
Cəzibədarlıg sadəliyindədir.
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façade of recycled wood

own outside terrace

solid wood (crosslam) shell roof with integrated PV-panels storage & built-in closets

central heating and warm water installation

6.0 m

əsas dəyərlər
Keyfiyyət 

• Mətbəx, hamam və tualetlə təchiz olunmuş tam evdir.
• Çoxlu təbii işığı olan geniş yaşayış sahəsi.
• Dama inteqrasiya oluna bilinən fotovoltaik panellərin istifadəsi 

sayəsində enerjiyə qənaət edən bir ev.
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3.5 m

8.5 m

1514

Heijmans ONE

birinci mərtəbə



HET LOGO
Basiselementen

Het logo van Heijmans is tegelijkertijd een 
woord- en beeldmerk. De specifiek voor dit logo 
ontwikkelde letters mogen nooit worden 
veranderd. De ‘h’ en de ‘ij’ geven het centrale idee 
van de koppeling weer: Heijmans koppelt interne 
competenten en externe partijen op efficiënte 
wijze.

Er is ook een speciale Heijmans geel ontwikkeld. 
Deze kleur is heel belangrijk en is naast het 
logo altijd aanwezig. Deze kleur is voor coated 
en uncoated papier te verkrijgen bij SUN. 
Zie hiernaast voor meer informatie.

Papier voor de stationery is de Motif Premium 
Champion. Deze is te bestellen bij Bührmann-
Ubbens.

Dit samen bepaalt de basis voor de huisstijl.

Alle drukkerijen kunnen bij Sun in Zaandam, of als het een buitenlandse productie wordt, 
bij de lokale Sun vestiging inkt bestellen. We hebben voor coated papier en uncoated papier 
aparte inkten. Drukkerijen dienen de papiersoort op te geven bij de bestelling of zelf onder-
staande codering aanhouden:

UNCOATED PAPIER:  Heijmans E 22347
COATED PAPIER:  Heijmans A 22348

Bestellen via: SUN Chemical O+R
Postbus 227
1500 EE  Zaandam
Gerrit Jansen, Technical Service Manager
Tel. +31 (0)75 655 54 53
Fax +31 (0)75 655 54 50
gerrit.jansen@eu.sunchem.com

Bakı Şəhəri
Azərbayçan
www.maksvilla.az 

Contact 

office@makscompany.az

sales@makscompany.az

The information in this brochure has been compiled with care and is regularly updated and / or modified. Nevertheless, no rights can be derived from the information provided in this brochure. its are property of MaksVilla  unless otherwise stated, and may not be used without written permission. Version date: October 20, 2021
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