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Carousel  

 

● TRI-ZEN ��� �ෙවසක රාජ�ය ��ය�  

● ෙකාළඹ මධ�ෙ� නවතම �වස�  

● ෙවන� වන ෙකාළඹ, ෙවන�ම තාලෙ� �වස�  

● න�නතම Smart තා�ෂණය ���� ��� �වන ක�මය� 

● TRI-ZEN ඔෙ�ම �යන අය සමග ��තය �දහෙ� ���න 

● �ල කල ෙනාහැ� වට�ටාවක �ල කල ෙනාහැ� ��� TRI-ZEN �වස�  

● TRI-ZEN - නව පර�ෙ� Smart  රජෙගදර �  

● අ�ෙ�� බ�� �� ��තය ෙසායා ය�න- ඔෙ� ��� ��තය අදම අරඹ�න 

 

● පර�පරා ගණනාවකට උරැම කළහැ� ,�වපහ�ෙව� අගතැ�ප� ඔෙ�ම 

ම��රය�  

● ඔෙ� දරැව�ට හැෙද�නට �ය� පහ�ක� ස�ත වැදග� ප�සරය�  

● මෑතක� අ�නත ග� ඔබෙ� ��ත ගමන ආර�භ කර�නට මහ� 

ෙත�තැ�න� 

● අග�වර මධ�ෙ�ම වැදග�  වට�ටාවක �ර��ත ��ය�  

 

Extra points 
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● 24X7 CCTV ආර�ෂාව ඇ�� පහ�ක� ර�ස� 

● ණය පහ�ක�,පහ� ෙග�ෙ� හැ�යාව 

 

Contact pop up at the top 

ඔෙ� ��න �වස දැ� හ��වා ෙදන ��ෙ�ෂ �ළකට 

අමත�න - 

වැ� ��තර - xxxxx 

 

LANDING PAGE CONTENT FLOW: 

INTRO 

 

වැදග� ප�සරයක අනාගතයට ගැලෙපන ��� ආෙය�ජනය�  

 

�� ලංකාෙ� අංක එෙ� �ශාලතම සමාග� ස�හය වන, John Keells Holdings සමඟ 

ඔෙ�ම ��න �වසක ආෙය�ජනය කර�න  
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ඉඩකඩ� �ෙ�ත�ෙ� දශක �න� ��ෙ� පා�ෙභ��කය�ෙ� අචල ��වාසය 

�නාග� “John Keells Proterties” ෙව�� ��නැෙමන රැ�ය� ��යන 26 ක �ර��ත 

අනාගත ආෙය�ජනයකට මග පාදන,අත�වශ� ෙ�වා වලට පහ�ෙව� ළඟා �ය හැ� 

ෙකාළඹ 2 � අග�වර මධ�ෙ�ම �ර��ත වට�ටාවක TRI-ZEN �ෙව� න�නතම 

Smart තා�ෂණය ���� තරැ පෙ� �වන ක�මය� එ�ෙනදා ��යට හ��වා 

ෙදනවා. 

 

Why JKH? 

● John Keells Holdings ය� ෙකාළඹ ෙකාට� ෙවළඳ ෙපාෙ� ලැ��� ගත කර 

ඇ� �ශාලතම සමාග� ස�හය�  

 

● ��ධ අංශ 7 ක ��ෙදන අ� සා�ථක සමාග� 70 � දැනට John Keells 

Holdings යටෙ� ��යා�මක ෙ�  

 

● ලංකාෙ� ���ටතම/ෙගෟරව�යතම  සමග� ජාලය ෙලස John Keells 

Holdings ස�හය වසර 14 � �රාවට ජනාදරයට පාත� � ඇත  

 

● TRI-ZEN ��� �වාස සං��ණය හා තව� ෙබාෙහ� අ� �ශාල �වාස 

ව�ාපෘ� ගණනාව� John Keells Properties ��� ��මාණය කර�නට සැ� 

පැහැ� ��� 
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�� ලංකාෙ� ෙ�පළ ආෙය�ජනය� 

සඳහා John Keells Properties  ම ෙත�රා 

ගත ��ෙ� ඇ� ? 

 

ඊට ෙ�� ගණනාව� �ෙබනවා... 

● John Keells Properties ය� �� ලංකාෙ� ෙ�පල ෙවලදා� �ෙ�ත�ෙ� ප��ඛතමයා 

�ම  

 

● John Keells Properties ��ඹඳ දශක ගණනාව� ��ෙ� පා�ෙභ��කය�ට 

දැෙනන අචල ��වාසය 

 

● Monarch, Emperor, ON320 ,7th Sense වැ� ��� මහ� �වාස සං��ණ, 

K-Zone, Crescat, Keells Super වැ� ��� ෙවළඳ සැ�, �ගන Victoria ෙගා�� 

��ය වැ� දැවැ�ත ��මාණ ඉ� කර කළමණාකරණය ��ෙ� John Keells 

Properties ස�ව ඇ� අ���ය පළ�රැ�ද 
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● තරැ පෙ� �වන ක�මය� එ�ෙනදා ��යට ස�ප කරන, ලංකාෙ� �ශාලතම 

ෙපෟ�ග�ක ආෙය�ජනය වන Cinnamon Life - ��� 'ෙහ�ට�-�වාස' වැ� 

සංක�ප හ��වාෙද��,ලාං�ක ෙගාඩනැ�� ඉ���� �ෙ�ත�ය නවතම 

මානයකට ෙගනයාෙ� ප��ඛයා �ම  

 

● TRI-ZEN � න�නතම smart තා�ෂණය හා ���� ගෘහ ��මාණ���වය 

 

LOCATION AND CONVENIENCE 

���ම �සා ලැෙබන �වපහ�ව  

අභ��තර සැලැ�ම 

Distance  

ෙකාළඹ නගරෙ� ප��ඛ �ථාන ෙවතට TRI-ZEN �ට ඇ� �ර 

ප�මාණය  
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ඔෙඩ� ආයතනය  

�නම� ග�ෑ�� ෙහ�ටලය  

�ෙෂා� �ද�ාලය  

�ව�� ��ඩා ��ය  

නවෙල�ක ෙර�හල 

ජා�ක ෙර�හල  

�හාරමහාෙ�� උද�ානය  

 

 

House Descriptions 

TRI-ZEN �වාස  

 

  

● �දන කාමර එක� ස�ත ��� �ෙවස�  �� වන අ�රැ (�ෙව�නය� 

රැ�ය� ��යන 26 �ට ඇරෙ�) 

�� සැල�ම නරඹ�න  

වැ� ��තර  
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● �දන කාමර 02 ස�ත ��� �ෙවස�  �� වන අ�රැ 

�� සැල�ම නරඹ�න  

වැ� ��තර  

 

● �දන කාමර 03 ස�ත ��� �ෙවස�  �� වන අ�රැ 

�� සැල�ම නරඹ�න  

වැ� ��තර  

 

 

Gallery 

නරඹ�න  

  

��මාණ ද�ශන  

 

ඡායාරෑප  

 

Hexagon  
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topic Inside description  

ඕනෑම තැනකට පහ�ෙව� ය�න TRI-ZEN � ���ම අ�ව ෙකාළඹ 

නගරෙ� අත�වශ� �ථාන ඇ�� ඕනෑම 

තැනකට පහ�ෙව� ළඟා ව�න  

අනාගතයට ලංව�න අනාගතයට ගැලෙපන ඇ� න�න 

තා�ෂණය ��� �ෙව� ඔබෙ� 

ආෙය�ජනයට තව� ව�නාකම� එ� 

කර� 

Smart ��තය� පට� ග�න න�නතම Smart තා�ෂණෙය� 

හැඩගැ�� TRI-ZEN ඔබෙ� කා�යබ�ල 

��ය පහ� කර� 

නවතම  ගෘහ ��මාණය ඉඩකඩ උප�මෙය� ඇ� ෙලස නවතම 

ගෘහ ��මාණ ��පයට අ��ලව ඉ� 

�� TRI-ZEN �ෙව� ඔෙ� ව�නා කාලය 

සැහැ��ෙව� ගත ��මට අවකාශ 

සකසා ෙද� ලබ� 

 

Smart ගෘහභා�ඩ හා ෙමවල� ෙලාව නවතම ප�වණතාව� වන Smart 

ගෘහභා�ඩ සම�� TRI-ZEN ඔබෙ� 

��ය නව මානයකට ෙගන ය�. 
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��යා�� ව�න  

 

 

අ�ෙ�� දවස� අවසානෙ� ��යා�� 

ව�නට ෙව�� ��ධ ��ඩා පහ�ක� 

රා�ය�.�ට� 500 � වන එ�මහ� 

අංගනය ��ර� සමග �ෙන�දෙය� 

ගතකර�නට මහ� �ථානය�. 

 

 

 

 

 

 

 

Urban escape 

කා�යබ�ල�වෙය� ෙතාර� ��යා�� ��ය�  

 

ෙය�ග ව�ායාම අංගන  
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ව�ායාම මං�රැ - එ�මහ� සහ ගෘහ�ථ  

 

���� තටාක  

 

ගෘහ�ථ බැ���ට� ��ඩාගාරය  

 

ව�ායා� මද��ථානය  

 

ළමා උයන  

 

තරැ නැර�ෙ� අංගනය  

 

Updates- 

TRI-ZEN ස�බ�ධ නවතම ෙතාර�රැ එසැ�� 

දැන ග�න  

 

ඔෙ� �ද�� තැපෑල - 
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Inquiry pop-up  

කරැණාකර පහත ෙප�රමය �රව�න  

නම  

�රකතන අංකය  

�ද�� තැපෑල  

ෙයා� කර�න  

අපෙ� ආෙය�ජන උපෙ�ශකෙය� ඉ�ම��ම ඔබව අමතනවා ඇත 

 

Contact info at the bottom 

�රකථනය - 

 

��නය - අංක190 , ෙවා�ෙෂ�� ��ය ,ෙකාළඹ 02 

 

�ද�� තැපෑල - INFO@TRI-ZEN.LK 

 


