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GEÇMİŞTEN İLHAMLA 
GELECEĞİ İNŞA EDİN!
İstanbul’un tarihi dokusu ile modern yüzünün harmoni 

içinde harmanlandığı Bomonti’de geçmişin izlerini 

takip ederek geleceği inşa edebilirsiniz. Burada 

zamanın her saniyesi değerli. Çünkü Now 

Bomonti, modern ve ultra teknoloji 

içeren bir tasarımın çatısı altında, işiniz için 

verimli ‘an’lar vadediyor.



ŞİŞLİ’NİN KALBİNDE 
  ŞİMDİ BOMONTİ’DE
   YERİNİZİ ALIN!

Now Bomonti; inovatif, akıllı, şık, prestijli ve modern 

o�sleriyle işinizi ve markanızı ‘değer’ vizyonuyla 

kucaklamaya hazır. Ali Başyazıcıoğlu Holding’in 

30 yıllık inşaat tecrübesinin bir meyvesi olan 

Now Bomonti; aydınlık o�sleri, sosyal alanları, 

spor tesisleri ve açık hava alanlarıyla eşsiz bir 

mimari ve ‘çalışan dostu’ dizayn sunuyor.



KONFORLU OFİSİNİZDE
SADECE İŞİNİZE 
ODAKLANIN!
Now Bomonti, adım attığınız her metrekarede dizayn 

edilmiş konforuyla, sadece işinize odaklanmanızı 

sağlıyor. İstanbul’un eski yerleşim merkezlerinden 

Bomonti’de tarihi ve kültürel dokuya uyum içinde 

yükselen Now Bomonti, sokak seviyesindeki 

cazip ve keyi�i sosyal alanları ile her ihtiyaca 

yönelik olarak tasarlandı.



GÜNEŞİN KEYFİNİ ÇIKARIRKEN, 
  GÜNLÜK İŞ AKIŞINIZI PLANLAYIN!

Ruhunuz için ihtiyaç duyduğunuz aydınlanma ve 

motivasyon, sizi her yeni günün başlangıcında 

Now Bomonti’nin panoramik ve aydınlık o�slerinde 

bekliyor. Now Bomonti’nin iç ve dış tasarımı, gün ışığını 

ve İstanbul’un eşsiz manzarasını o�sinize taşıyor.

Modüler yapı tekniğinin son örneği Now Bomonti’de dilediğiniz 

ölçülerde o�se sahip olmanız mümkün. 100 metrekareden 

2000 metrekareye kadar, 3.75 m. tavan yüksekliğine sahip o�sler, 

zevkinize göre dizayn edeceğiniz ferah alanlarla sizi bekliyor.



ZAMAN, HER ANIYLA
DOLU DOLU...
Akıllı ve ultra teknolojik donanım içeren Now Bomonti, 

günün tüm zamanları için pratik ve keyi�i çözümler 

sunuyor. Özgün mimaride çeşitlilik içeren konforlu 

ve şık yaşam alanları, sosyal hayatınız için yeni 

alışkanlıklar vadediyor. Restoranlar, butik 

alışveriş noktaları, cafeler ve spor merkezi…

Zaman,      Now Bomonti’de   yavaşlıyor...



Prestijli bir mimari ve akıllı teknolojik donanımlarla 

25 kat olarak inşa edilen Now Bomonti, şehirdeki 

yüksek statü merkezlerinin en yenisi… 

- Şehrin kalbine yerleşik, tra�kten bağımsız konum

- Anadolu Yakası’na uzanan köprülere tünellerle bağlantı

- Taksim, Nişantaşı ve Şişli’ye yürüme mesafesi

- Kolay metro ulaşımı

- Şehrin kültür, sanat ve eğlence odaklarına yakınlık

- Kaliteli ve modern iş merkezleriyle komşu

MODERN MİMARİNİN TARİHİ DOKUYLA 
UYUM İÇİNDE YÜKSELDİĞİ 

YENİ ÇEKİM MERKEZİ:

BOMONTİ



MOTİVASYON VE İLHAM DOLU
BİR GELECEK TASARIMI…

Now Bomonti, öne çıkan özellikleriyle size 

büyülü bir verimlilik ortamı sağlıyor;

•  Geniş, aydınlık ve modern çizgileriyle sıcak 

 bir karşılama noktası; lobi,

• Tercihe göre farklı ölçü ve genişliklerde 

 opsiyonel o�sler,

•  Ara katlarda keyifli molalar için teraslar,

•  Hayatın akışında olmazsa olmaz sosyal 

 ve ortak alanlar,

• Araç parkı için geniş bir dünya; 

 9 kat otopark,

•  Zamanı geri veren hizmet; vale,

•  Her bir ofise özel verandalar,

•  Sağlıklı yaşam için bir gereklilik olan

 spor merkezi; MacFit

•  Tüm sorunlar için teknik servis,

•  Otomatik tanıma sistemi ile 

 sıkı güvenlik.



BİRLİKTELİĞİN GÜCÜ

ALİ BAŞYAZICIOĞLU HOLDİNG
1953 yılından bugüne; sahip 
olduğu köklü kurumsal yapısı, 

zengin kurum kültürü, yüksek 
nitelikli insan kaynağı, öncü 
girişimleri, doğru ve yenilikçi 

stratejileri ile odaklandığı iş 
sahalarında her zaman güçlü bir 

oyuncu olarak ön plana 
çıkmaktadır. 1500 çalışanı ile 
turizm, inşaat, tekstil, gıda ve 

perakende sektöründeki 
faaliyetlerine devam eden 

Ali Başyazıcıoğlu Holding, inşaat 
sektöründeki 30 yıllık deneyimini 

son olarak Now Bomonti ile 
gözler önüne sermiştir. 

Şimdi Now Bomonti, iş dünyasının
yeni cazibe merkezi olarak 

İstanbul Şişli’de yükseliyor. 

TABANLIOĞLU MİMARLIK
Murat Tabanlıoğlu tarafından; 

Atatürk Kültür Merkezi,
Yeşilköy Havalimanı, Galleria
ve Ataköy Turizm Merkezi gibi 
önemli projelerde imzası bulunan 

Dr. Hayati Tabanlıoğlu
ile birlikte 1990 yılında İstanbul’da 

kuruldu. 1995 yılında 
Melkan Gürsel Tabanlıoğlu 
�rmaya ortak olarak katıldı. 

Merkezi İstanbul’da olan, 
Ankara ve Dubai’de o�sleri
bulunan Tabanlıoğlu Mimarlık, 

130’dan fazla çalışanıyla 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

Firma, Türkiye’nin yanı sıra 
Ortadoğu ve BDT ülkeleri

başta olmak üzere
uluslararası arenada varlık 

göstermektedir.     



• 8 adet Mitsubishi yolcu asansörü

• %100 kapasiteli Catterpillar jeneratör

• Reynaers alüminyum dış cephe

• Cam özelliği: Tam temperli, çift cam, float cam, 

 lamine camlar ve lamine güvenlik camları

• Aydınlatma otomasyonu

• Fiber optik kablolama

• Honeywell otomasyon sistemi

• VRV ısıtma/soğutma sistemi

• AC yangın pompa sistemi

TEKNİK BİLGİLER
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Nişantaşı 2 dk

Galata 2 dk

Beşiktaş – Kağıthane 
Tüneli giriş 5 dk

Beşiktaş – Kağıthane 
Tüneli çıkış 8 dk

Metro 10 dk

Hilton Bomonti 
Oteli 1 dk

Bomontiada 4 dk


