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4 Dış cephesi teak ağacı ve doğal taştan oluşan tek kat görünümlü Edra Evleri’nde

kişiye özel konforun tüm ayrıntıları düşünüldü.
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GözAlıcı
Rengarenk gecelere bürünen Edra Evleri, 
farklı çizgisiyle Çeşme’deki renkli yaşama 
huzurlu bir pencere açıyor. 
Evlerdeki geniş camlardan,
tıpkı gündüz saatlerindeki gibi,
geceleri de yaşamın tüm renklerinı izleyebilmek mümkün.

8



10



12
Havuzlu bahçeler, ışık sütunlarıyla birbirinden ayrılıyor.

Her biri kendisine ait havuzlu sekiz evden oluşan Edra Evleri, komşu yakınlığını seven 
ama kendisine ait bir yaşamı olmasını da isteyenlerin tercihi. 



Estetiğin, sıcaklığın ve kültürün simgesi
ahşap, yaşam boyu konforu sunmak
için yeşil ve mavi ile kucaklaştı...
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Edra Evlerinin her noktasında 
konfor, kailte ve ferahlığı hissederken 
kendinizi yalnızca klasik bir yaz evinde değil, 
yaşam boyu huzur bulacağınız 
bir yaşam alanında hissedeceksiniz.
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Doğanın tüm güzelliklerine ve yaşamın her rengine 
evin içerisinden tanık olabileceğiniz şekilde  tasarlanan odalar, 
yine ahşap dokusuyla bütünleşmiş.
Bu sıcak atmosfer, ev içerisinde geçen saatlerin 
huzurlu ve kaliteli geçmesini amaçlamakta.

Siyah Orkide
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Manolya

Tüm detayları içerisinde bulunduran bahçeye taşan tasarım.
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Sardunya

Güne yeşilin uğuru ve bereketiyle uyanmak 
sizce de doyumsuz bir keyif değil mi?
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Begonvil

Sıcak atmosfer, ev içerisinde geçen saatlerin
huzurlu ve kaliteli geçmesini amaçlamakta.
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Edra Evlerinin ferah ve ince detaylarla bezeli mimari çizgisi, 
yaşamı daha değerli kılan sürprizler de içeriyor.
Dışarıdan tek katlı görünen evler, 
kullanışlı ve çok amaçlı hazırlanan bodrum katıyla 
zarif bir tasarımlar bütünü.

Hobi odasında bar ve dinlenme bölümü bulunmakta. 
Zemini epoksi kaplı mekan hijyenik ve ferahtır.
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Marmara mermerinden yapılmış 
Türk Hamamında, özel ısıtma sistemi ile  
tam bir hamam konforu oluşturulmuştur. 
6 kişinin kullanabileceği sauna spa keyfi 
vermektedir.
Sitemizde bulunan tenis kortta 24 saat 
spor yapma imkanına sahipsiniz.
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Yardımcınız için tasarlanan banyolu oda,
ileri teknolojili akıllı ev sisteminin kontrolünü sağlayabileceğiniz teknik oda,
geniş bir çamaşırhane ve ütü odası aynı zamanda büyük bir depolama alanıdır.
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ZEMİN KAT YERLEŞİM PLANI

GİRİŞ KAT YERLEŞİM PLANI
01- Giriş 7.1 m2

02- Koridor 7.3 m2

03- Yemek Odası 11.3 m2

04- Mutfak 10.3 m2

05- Koridor 2 6.5 m2

06- Salon 58.5 m2

07- Oda Koridoru 1 5.3 m2

08- Oda Koridoru 2 5.8 m2

09- Banyo 1 5.3 m2

10- Banyo 2 5.5 m2

11- Yatak Odası 1 13.5 m2

12- Yatak Odası 2 12.9 m2

13- Banyo 3 3.9 m2

14- Banyo 4 5.5 m2

15- Giyinme Odası 5.8 m2

16- Ebeveyn Odası 17.7 m2

17- Çocuk Odası 16.7 m2

18- Merdiven 5 m2

GİRİŞ KAT TOPLAM  204  m2

ZEMİN KAT YERLEŞİM PLANI
19- Merdiven 5 m2

20- Oturma Bölümü 30.1 m2

21- Bar 5 m2

22- Koridor 11.3 m2

23- Türk Hamamı 11.6 m2

24- Sauna 6.5 m2

25- Teknik Oda 6 m2

26- Çamaşır Odası 15.5 m2

27- Hizmetli Odası 11.9 m2

28- Hizmetli Banyo 5.5 m2

ZEMİN KAT TOPLAM  108  m2

GENEL TOPLAM  312  m2

TERAS YERLEŞİM PLANI
29- Teras A 59.2 m2

30- Teras B 55.6 m2

TERASLAR BRÜT ALANI 114.8  m2
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TEKNİK ÖZELLİKLER

• ELEKTRİK TESİSATI
Tüm tesisat CE normlarına uygun olarak yanmaz boru 
ve kablo ile yapılmıştır. Salt malzeme Legrand olup 
güvenliğe azami özen gösterilmiştir.

• OTOMASYON
Bitinico otomasyon markası tercih edilmiştir. İntercom 
ve kamera sistemi mevcuttur. 

• JENERATÖR
100 kw gücünde genel aydınlatma jenaratörü 
konulacaktır.

• DIŞ CEPHE
Mimarisine uygun kısmi taş kaplamalı, tamamı IROKO  
ahşap kaplamadır. 

• İÇ MEKAN ZEMİN
Tüm odalar ve salon İtalyan Alpina masif meşe lamine 
parke. Mutfak ve antre ithal doğal mermer uygulaması.

• İÇ MEKAN TAVANLAR
Tüm odalar ve salonda özel tasarlanmış otomasyona 
bağlı ledler ile gizli aydınlatma. Salon ve ebeveyn yatak 
odasında barisoy tavan uygulaması.

• İÇ MEKAN AYDINLATMA
Tüm iç mekanda otomasyona bağlı ithal tavana 
gömme spot aydınlatmalar. Barisol Aydınlatma

• BAHÇE DUVARLARI
Yöreye özgü olan Alaçatı kesme taşından özel geçme 
sistemi ile örülmüştür.

• BAHÇE AYDINLATMASI
Özel projelendirilmiş otomasyona bağlı led 
aydınlatmalar. Özel tasarım ithal zemin ve duvar 
aydınlatması, havuz kenarı özel tasarlanmış ve 
otomasyona bağlı renk değiştiren ledli ışık tagı.

• HAVUZ
Havuz kaplama malzemesi Serapol marka ve 
antibakteriyeldir. Taşma sistemli havuzun makina 
odasındaki tüm teknik ürünler İspanyol Astral markadır.

• PEYZAJ
Projeye uygun 1. sınıf bitkilerle bezenen bahçe, otomatik 
sulama ile sondaj suyu ile sulanmaktadır.

• GARAJ
Otomatik bariyer kapılı garaj 1 araçlık olup, zemini 
traverten mermer kaplıdır.

• GÜVENLİK
Otomasyona bağlı güvenlik sistemi ve site güvenliği 
7/24 güvenlik sağlamaktadır.

• BİNA YÜKSEKLİĞİ
Binaların asmolen üstü yüksekliği 3.52 m’dir. Asmolen 
altı yüksekliği 3.20 m. olup, asma tavanlıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

• BETONARME
Radye temel C25-30 Beton ve gerekli kesitte nevrüllü 
demir ve hazır kalıptan kullanılmıştır. Binalarımız 9.5 
şiddetinde depreme dayanıklı şekilde radyal temel 
olarak inşa edilmiştir. 

• İZOLASYON
Zemin  grobetonunun atılıp taban izolasyonu ve 
drenajlar yapıldıktan sonra yan perde betonları saracak 
şekilde bohçalama yapılmıştır. Bunun üzerine 5 cm ısı 
levhası konulup koruma duvarları örülmüştür. Dış drenaj 
yapılarak temel izolasyonu tamamlanmıştır. Çatı kiremit 
altı izolasyon yapılarak cephe izo tuğla kullanılmış olup 
dıştan mantolama yapılmıştır. 

• DUVARLAR
Dış duvarlar 25 cm izo kendinden köpüklü tuğla 
kullanılmıştır. İç duvarlar 10 cm tuğla ile örülerek tüm iç 
duvarlar merlitli, fileli alçı sıva ile sıvanarak boyanmıştır.

• ÇATI
Çelik konstrüksiyon yapılarak OSB yonga levha 
kaplanmıştır. Isı köpüğü konulduktan sonra taiveck 
ile kaplanmıştır. (Nem dengeleyici) Üzerine Doğsan 
ısı kiremiti örtülmüştür. Çatı altına ise 10 cm taşyünü ısı 
levhaları serilmiştir. 

• ŞÖMİNE
Isı odası oluşturularak ithal chape marka döküm 
içhaznenin üzerine limra taşından kaplama yapılmıştır.

• DOĞRAMA
Aluminyum doğramalar ısı köprülü olup, elektrostatik 
boya ile boyanmıştır. Doğrama aksesuarları GU olarak 
takılmıştır. Camlar ısı+konfor+reflekte 6+16+4 cam 
takılmıştır.

• KAPILAR
Özel tasarım masif meşe kaplama iç kapılar. Özel 
tasarım masif dış kapı ve özel kartlı giriş sistemi maksimum 
güvenlik sağlamaktadır.

• DOLAPLAR
Özel tasarım masif meşe kaplama ithal mekanizmalı 
giyinme dolapları

• MUTFAK
Valcucine Demode marka, masif & lake mutfak 
dolapları, MIELE marka ankastre cihazlar. (Fırın, ocak, 
davlunbaz, bulaşık mak., buzdolabı)

• BANYO
Dornbracht marka ankastre lavabo ve duş armatürleri. 
Villeroy & Boch marka vitrifiye. Geberit marka gizli gider 
ve gömme rezervuar. Özel tasarım lake banyo dolabı. 
İthal doğal mermer uygulaması. İthal duvar kağıdı.

•ISITMA - SOĞUTMA
Toshiba marka klima ve ısı pompa sistemi, yerden ısıtma 
sistemi merkezi ısı pompası sistemi ile çalışmaktadır.  Sıcak 
su için 200 LT sisteme bağlı boyler ile sağlanmaktadır. 
Soğutma sistemi aynı merkeze bağlı kanallı klima sistemi 
ile sağlanmıştır. Tüm mekanlarda klima bağımsız olarak 
kullanılmıştır.

• YAŞAM ALANI
Alttan bohçalamalı ve izolasyonlu özel mermer ve çini 
uygulamalı Türk hamamı, özel tasarım sauna, kendine 
ait banyolu hizmetli odası, bar bölümü dahil edilmiş, 
ferah yaşam alanının zemini hijyenik epoxy kaplanmıştır.



Edra Evlerinin iç mimari tasarım ve uygulaması 

tarafından yapılmıştır. www.semcollections.com

Bağdat Cad. No: 50/A Altıntepe - Küçükyalı / İSTANBUL
Tel: 0(216) 388 09 92

www.dogusaninsaat.com.tr

2246 sok. No: 9 Çakabey Mah. Ilıca - Çeşme / İZMİR
Tel / Fax: 0(232) 882 33 01  Gsm: 0(530) 498 64 03

www.edracesme.com
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