
Çelik Gaz Beton Evler’le 
doğayla iç içe bir hayat!

Tamamen gaz beton, yapı çeliği ve doğal malzemelerden 
üretilen Çelik Gaz Beton Evler, konforu ve güvenliği en uygun 
fiyatlarla size sunuyor. Hayalini kurduğunuz doğal yaşam 
alanına 20 günde kavuşacaksınız. 
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Hayallerinizdeki eve taşınmaya az kaldı.
Yıllardır konforlu mu konforlu, kapısından dışarı adım attığınızda ciğerlerinize tertemiz havayı çekerken 
nefis gün batımını izleyebileceğiniz güzel bir evin özlemi içindesiniz. Ama masrafı, zahmeti ve inşa süresi 
gözünüzde büyüdükçe büyüyor. Her geçen gün ertelediğiniz hayalleriniz gittikçe sizden uzaklaşıyor.

Merak etmeyin! Çelik Gaz Beton Evler’le o güzel hayallerinizi 20 gün içinde istediğiniz yere kuruyoruz. Hem 
de hayal edemeyeceğiniz kadar cazip fiyatlarla…



Hafriyat derdi olmadan 
istediğiniz yere taşının.

Tamamen gaz beton ve çelik yapı malzemelerinin kullanıldığı projemiz, her türlü 
doğal felakete karşı dayanıklı ve şık mimariye sahip olmasının yanında, tekrar sökülüp 
kurulabilme özelliği sayesinde evinizi istediğiniz yere taşıma imkânı sağlıyor. Hafriyat 
yapılmadan araziye oturtulan eviniz, doğaya hiçbir şekilde zarar vermiyor.

Eğimli arazilere bile rahatlıkla kurulabilen Çelik Gaz Beton Evler, onay almaya 
hazır statik, mimari, elektrik ve mekanik projeleri ile birlikte teslim ediliyor. Sel ve 
rutubetten, böcek ve hayvan tehditlerinden uzak olmanız için yerden 1 metre yüksekliğe 
sahip evler; sobadan klimaya, kalorifer sistemlerinden güneş enerjisine kadar her 
şekilde ısınabilmeye uygun yapıda. Hiçbir zahmete katlanmadan taşınacağınız evde tek 
yapmanız gereken şey, güle güle oturmak.
 

Diğer modelleri kısa süre içinde hazır olacak Çelik Gaz Beton Evler’in Tip A adlı modeli 33 m2’si 
üzeri örtülü teras, 82 m2’si konut alanı olmak üzere toplam 115 m2’lik bir alana* sahip.

Yapı özellikleri

Salon: 28 m2

Oda 1: 12 m2 Antre: 6 m2

Oda 2: 12 m2 Tuvalet: 2 m2

Mutfak: 8 m2 Banyo: 3 m2

*Toplam brüt alan 115 m2’dir. Net alanlar tabloda yer almaktadır.



İnce işlerde kullanılacak 

malzemeler

Oda 1, Oda 2, Salon: Laminat parke.

Tuvalet, mutfak ve teras: Seramik.

İç duvarlar ve tavan: Macunlu, su bazlı ve 
silikonlu boya.

İç bölme duvarları: Taş yünü dolgulu 
sandviç alçıpan.

Dış duvarlar: Su geçirimsiz astar üzeri 
dekoratif boya.

Pencereler: Isıcamlı PVC doğrama.

Anahtar teslime dahil olanlar

Banyo-tuvalet: Lavabo, alafranga klozet, duş.

Tuvalet 2: Alaturka klozet, lavabo.

Mutfak: Laminat dolaplar ve tezgah.

Ahşap panel iç kapılar.

Çelik kapı bina girişi.

Yapı ana malzeme özellikleri

Yapı çeliği: S235JR. Sıcak daldırma galvaniz 
ardından epoksi astar üzeri akrilik boya.

Gaz beton: Tüm bloklar (taban, tavan ve 
duvarlar) 20 cm kalınlığında olup çift donatılı 
demir içerir.

Teras döşemesi: 20 mm çimentolu yonga levha.

Çatı: 15 mm OSB üzeri 0.50 mm kalınlığında 
renkli PVC kaplı, kiremit görünümlü sac levha.

Kiremit Görünümlü 
PVC Kaplı Saç

OSB

Gaz Beton (20 cm)

Çimentolu Yonga Levha

Sıcak Daldırma Galvaniz
Üzeri Boyalı Yapı Çeliği

Güle güle oturun!

Ayrıntılı bilgi için: 0533 361 22 62

Bina Tipi Karşılaştırması Betonarme Prefabrik Çelik Gaz Beton Evler

Malzeme yapısı gereği depreme dayanıklı • •

Ev sahibi için yasal işlemler dışında sorumluluk gerektirmez •

Doğal dokuyu bozmaz •

Uzun ömürlü • •

Titreşim hissedilmez • •

Som/masif haliyle ses ve ısı yalıtımı yüksek •

Yerle teması yok. Sel, rutubet ve böceklere karşı korumalı •

Havalandırması ve yalıtımı doğru yapılmış çatı boşluğu sayesinde çatıların 
alışılagelmiş kötü özelliklerinden arındırılmış

•

Kısa sürede kurulabilir • •

Sökülüp başka yerde kullanılabilir • •

Siparişten 3 hafta sonra onay almaya hazır statik, mimari, elektrik ve mekanik projeleri ile birlikte teslim.

Tamamen yapı çeliğinden oluşan taşıyıcı sistem.

Hafriyat gerektirmeyen, doğayı tahrip etmeyen kurulum.

Eğimli araziler dahil Türkiye’nin her bölgesinde uygulanabilir.

Aynı güvenlik ve konforu sağlayan yapı tarzlarına göre çok daha uygun fiyatlı.

Tamamen doğal ve tamamen yanmaz malzemelerden oluşmakta.

Her türlü doğal afete karşı son derece güvenli.

Yüksek yalıtım ve taşıma kapasitesiyle her iklime uygun.

Çevre dostu mimarisiyle doğaya son derece uyumlu.

Çelik Gaz Beton Evler çatısı altında kalite ve güven sizinle!

Kendinizi gerçekten evinizde hissetmeniz için betonarme ve prefabrik yapıların en iyi özelliklerini bir 
araya getirdik. Üstüne daha da fazlasını koyarak huzur içinde yaşayacağınız Çelik Gaz Beton Evler 
konseptini ortaya çıkardık.
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