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SİZİN İÇİN
EN ÖZEL YAŞAM

Zihninizi boşaltın, bedeninizi 
dinlendirin, enerjinizi tazeleyin.

Muhteşem bir yaşam için 
kendinizi hazırlayın...
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doğada yaşam

Doğayı evinize değil, evinizi 
doğaya taşıyın.

Çünkü en mutlu yaşam 
doğal yaşamdır, doğa ile iç 
içe olan yaşamdır.
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365 GÜN
TATİL KEYFİ

İster açık yüzme havuzu ile yazın, 
ister opsiyonel kapanabilir havuz 
ile kışın keyfini doyasıya çıkarın.
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Opsİyonel
kIş bahçeSİ

Sizi her anınızda doğayla 
buluşturan salonunuz, bahçe ve 
terasla birleşerek, yaşam alanınızı 
yeniden tanımlıyor.
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sevgİ VE MUTLULUK
BİR ARADA
Seçkin komşularınızla, çok özel 
dostlarınızla hak ettiğiniz yaşam

Kemalpaşa’da...
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hayata yenİDEN
BAŞLAYIN
Zeytin ağaçları içerisinde, eşsiz 
peyzaj tasarımı, yürüyüş, spor ve 
dinlenme alanları.
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proje özelLİklerİ



22

24 saat özel güvenlik ve
kamera sistemi

Merkezi sistem çanak ve
uydu anten sistemi

Her eve ulaşabilen site içi yol

Yürüyüş ve koşu parkuru

Yürüyüş parkuru etrafında 
dinlenme alanları ve banklar 

Belirli banklara ve oturma 
alanlarına priz sistemi 

Çocuk oyun alanları

Tenis kortu

Mini golf alanı 

Portatif basketbol ünitesi

Piknik alanı ve park 

Mini market

Açık ve kapalı sosyal tesis alanı
ve yönetim binası

Biyolojik arıtma 

Müşteminat 

SİTE ORTAK ALAN 
ÖZELLİKLERİ
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vİLLA ÖZELLİKLERİ

A sınıfı dış cephe yalıtım sistemi

Bodrum katta 2.65 m, giriş katında
2.95 m, üst katta 3.64 metreye
ulaşan İskandinav tipi yüksek tavan

Akıllı ev sistemi - Otomatik süpürge 
sistemi altyapısı

Bodrum katta havalandırma ve taze 
hava üfleme sistemi kirli hava 
tahliyesi 

Tüm katlarda yerden ısıtma 

Salondan kış bahçesine, bahçeye
ve havuza geçiş imkanı

Kış bahçesinde yerden ısıtma tesisatı 
alt yapısı

Terasa açılabilen katlanır veya sürme 
doğramalar

Bodrumda hamam ve sauna tesisatı 
alt yapısı

Bodrum kat dahil tüm odalarda klima 
alt yapısı ve salonda klima ünitesi  

Salonda modern şömine

Özel tasarım çelik merdiven üzeri 
ahşap kaplama

Mutfakta akrilik tezgahlı lake kapaklı 
fonksiyonel  dolaplar

A kalite 5’li ankastre ürünler 
(fırın, ocak, davlumbaz, bulaşık 
makinesi, mikrodalga fırın)

Ebeveyn giyinme odasında dolaplar

Misafir odasında elbise dolabı 

Rüzgarlıkta vestiyer ve ayakkabılık
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VİLLA BAHÇE
ÖZELLİKLERİ

Her bahçede bireysel havuz

Kış bahçesi

Bireysel hobi bahçesi

Özel peyzaj çalışması

Yetişkin zeytin ağaçları

Özel aydınlatma sistemi

2 araçlık açık otopark

Villalarımız brüt 250 m2, net 167.07 m2 olup, 
İskandinav tipi yüksek tavanlı 3+1 bodrumlu 
dublekstir 

350 m2 ile 450 m2 arasında bahçe içindeki 
villalarımızın 27.50 m2 kış bahçesi ve 
17 m2 bireysel havuzu bulunmaktadır

Dış cephede A sınıfı yalıtım sistemi

Dış cephede tasarıma göre özel kaplama sistemi

1. Sınıf ısı yalıtımlı – konfor ısı camlı tavana kadar 
alüminyum doğrama

Merdiven bölümünde konfor ısı camlı 
cephe kaplama

Bodrumda özel mantolama sistemi: Radye temel 
altı izolasyon toprak altında kalan perdelerde 
sürme izolasyon ve ısı yalıtımı. Perde ile radye 
temel arasında su izolasyonunu sağlayan 
kendinden şişen mebran kullanılacaktır

Çatıda özel yalıtımlı ve renkli kiremit altında ısı 
ve ses izolasyonu

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
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İç Mekanlar
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EVİNİZİN
EN BÜYÜK ARTISI 

İnsanın biriktirebildiği en 
değerli şey mutlu anılardır.
Ferah ve geniş salonunuzu kış 
bahçesiyle birleştirerek mutlu 
anılarınıza yenilerini ekleyin.
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MUTFAKta fark 
yaratIn
Modern çizgilerdeki
ferah mutfağınızda

Sefaart kalitesi
ile mutluluğun tadını çıkarın.
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İskandinav tipi açık ve 
yüksek tavanlı yatak odanızda 
ister huzurlu bir uykuya dalabilir, 
isterseniz doğayı seyredebilirsiniz.

yaşam TERASLA
BİRLEŞİYOR
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Mutluluğun 
rengi
çocuklarınızın 
odasında...

herşey 
çocuklar için...
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Zevk veren ışıltısı, ruhunuzu okşayan 
çizgileri, hiç olmadığı kadar doğal ve 
anlatılamayacak kadar rahat.

HUZURU İÇİNİZDE 
HİSSEDİN
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kat planlarI

PROJE ALANI: 19.980 m2 
Ortak Peyzaj Alanlar: 5.720 m2

Yürüyüş Parkuru: 464 m2

Oyun Parkı: 160 m2
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-1

-2

-3

-1 -2

Wc 2.35 m2

Havuz 17.00 m2

Salon 27.80 m2

Hol 7.75 m2

Mutfak 13.75 m2

Teras 27.50 m2 Rüzgarlık
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-1

-2

-3

-1 -2

-1

-2

-3

-1 -2

Fitness 13.41 m2

Hol (1): 6.24 m2 
Çamaşırhane &
Bakıcı Odası 5.99 m2

Hol (2): 1.57 m2

Banyo 2.89 m2

Sauna 5.54 m2

Hamam 5.49 m2

Balkon 4.01 m2

Yatak Odası (1): 13.70 m2

Giyinme Odası 5.90 m2

Yatak Odası (2): 7.70 m2

Banyo 6.40 m2

Hol 6.66 m2

Yatak Odası (3): 9.75 m2
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Golf Alanı

Tenis Kortu

Yürüyüş ve Koşu 
Parkuru
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vazİyet pLANI

Çocuk Oyun 
Alanları

Her Eve Ulaşabilen 
Site İçi Yol

Site Girişi
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SİZE ÖZEL
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TENİS KORTU

Zamanın hiç eksilmediği, 
içinde keyif aldığınız 
sitenizde size özel, tenis 
kortu.
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GOLF sahasI

Dostlarınızla keyifle 
oynayacağınız, zamanın 
tadına doyasıya 
varacağınız harika bir 
mini golf sahası,
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SPOR & FITNESS

İster bahçede yürüyüş 
ve spor yapın, ister 
evinizde size özel fitness 
salonunuzda formunuzu 
koruyun.
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Sauna & hamam
Sizde günün yükünü 
üstünüzden atmak, cildinizi 
yenilemek ve sağlığınızı 
korumak istiyorsanız sauna 
ve hamam tasarımı tam size 
göre... 
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GÜVENLİK & 
Çocuk parkI

24 saat özel güvenlik 
ve kamera sistemiyle 
korunan evinizde siz 
huzurla yaşarken, 
çocuklarınız onlara özel 
parkın keyfini çıkarsın.



Çocuklarla bütünleşen, hayat bulan yeşil 
alanlar ve oyun parkı....



KEMALPAŞA MERKEZE
5 DK.

ADNAN MENDERES
HAVAALANINA 35 DK.

OTOYOLA
 2 DK.

EGE ÜNİVERSİTESİ 
HASTANESİNE 20 DK.

MANİSA MERKEZE
 35 DK.

ŞEHİR MERKEZİNE
25 DK.

Kemalpaşa Merkezine: 3 km
Şehir Merkezine: 30 km
Havaalanına: 50 km

İzmir - İstanbul Otoyolu: 3 km
Ege Üniversitesine: 25 km
Manisa Merkeze: 50 km

merkezİ YERLERE YAKIN MODERN
BİR YAŞAM SİZLERİ BEKLİYOR...

www.bw730plus.com
0232

Soğukpınar Mah. Torbalı yolu mevki 35730 Kemalpaşa / İZMİR
info@bw730plus.com 

Katalog tasarım
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* Blackwhite, bw730plus proje uygulama aşamasında gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutmaktadır.
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