2022 ÜRÜN KATALOĞU

“Büyük özgürlüğe sahip
küçük evler.”

Neden Gorgor House® ?
Yola çıkmadan önce çalıştığınız iş birlikçilerinizi iyi tanımalı ve neler yapabileceklerini öncesinde
öğrenmelisiniz. Mümkünse üretim tesislerini ziyaret ederek ürettikleri ürünleri yerinde inceleyiniz!

Sabit fiyatlar

1
Ürün fiyatı sabittir.
Çalışmaları ve maliyetleri
istişare günü planlıyoruz.
Ekstra maliyet çıkmaz.

Proje tasarımı

2
Kendi tasarım projenizi
gerçekleştirebilir veya
tasarımcılarımızın
hizmetlerinden yararlanabiliriz.

Garanti belgeleri

En iyi profesyoneller

3

4

Tüm üretilen ürünler ve
malzemeler 2-5 yıl garanti
kapsamındadır.

İş bölümü harikadır - bu
yüzden her proje alanında
bir uzman tarafından
geliştirilir.

Bu yıl sizin için
üretebileceğimiz
modellerimiz

6mt

Go Hotel®

7mt

Go Office®
Soul Wood®
Sümela Hotel®

8/8.50mt

Pasha®
Sümela 800®
Sümela Plus® 850

Bilgilendirme!
Ürün uzunlukları 6-7-8 ve 8.50 metre'ye
kadar tek veya iki asma katlıdır. Genişlik
2.55 metre olup, yükseklik 4 metre
maksimum ölçülerdir. Üretilen ürünler O2
karavan ruhsatlı ve plakalı resmi
ürünlerdir.

Pasha 800®
Pasha 800® modelimiz 8 metre uzunluğunda olup.
otel işletmeciliği, kişisel kullanım ve Airbnb konseptleri
için uygundur. Çift loft (2 yatak alanı mevcuttur.) 4+6
kişilik konaklama imkanı sunar. Fiyata nakliye,
veranda, çardak, beyaz eşya, hareketli mobilyalar
dahildir. Paket olarak satılmaktadır.
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32.000 EURO + KDV

Teknik Özellikler

8.00 x 2.55m boyutlarında ahşapla güçlendirilmiş, çelik konstrüksiyon,
3500 kg taşıma kapasiteli torsiyonlu dingiller,
Dış cephe görsellerle uyumlu olacak şekilde; thermowood ahşap (fırınlanmış fin çamı),
alüminyum doğramalar, (kampanyalı ürün: dış kaplama kenet sac & lambiri, iç kaplama lambiri,
Doğramalar PVC'dir.)
İç cephe duvarlar; son katı su bazlı boyalı hali ile marin kontrplak kaplama,
Çatı, zemin ve duvarlar arası 5cm 120 dansite taş yünü ısı izolasyonu,
Banyo; temiz ve pis su tesisat montajı,klozet, duşakabin,lavabo ve batarya montajı,
Zemin; kendinden derzli laminant yer kaplaması,
Mutfak; MDFLam mutfak mobilayaları, masif meşe panel mutfak tezgahı, çelik evye, mutfak
bataryası montajı,,
Yangın geçirmez kablo ile döşenmiş elektrik tesisatı, anahtar ve priz montajı,
Dış ve iç cephe aydınlatma ekipmanları montajı,
Alüminyum siyah mat imal edilmiş, 4+12+4 ısı camlı doğramalar,
18.000 BTU altyapı ya göre hazırlanmış klima tesisatı,

Pasha 800®
Büyük özgürlüğe sahip küçük evler

SÜMELA Plus® 850
Sümela Plus® 850 iki katlı olarak üretilmektedir.
Sümela Plus® 850 modelinde 1 adet çift kişilik, 1 adet
tek kişilik yatak bulunur, ayrıca banyo, lavabo, klozet,
mutfak yer almaktadır.
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26.900 EURO + KDV

Sümela Plus® 850
Büyük özgürlüğe sahip küçük evler

Teknik Özellikler

8.50 x 2.55m boyutlarında ahşapla güçlendirilmiş, çelik konstrüksiyon,
3500 kg taşıma kapasiteli torsiyonlu dingiller,
Dış cephe görsellerle uyumlu olacak şekilde; thermowood ahşap (fırınlanmış fin çamı,)
alüminyum doğramalar.
İç cephe duvarlar; son katı su bazlı boyalı hali ile marin kontrplak kaplama,
Çatı, zemin ve duvarlar arası 5cm 120 dansite taş yünü ısı izolasyonu,
Banyo; temiz ve pis su tesisat montajı,klozet, duşakabin,lavabo ve batarya montajı,
Zemin; kendinden derzli laminant yer kaplaması,
Mutfak; MDFLam mutfak mobilayaları, masif meşe panel mutfak tezgahı, çelik evye, mutfak
bataryası montajı,,
Yangın geçirmez kablo ile döşenmiş elektrik tesisatı, anahtar ve priz montajı,
Dış ve iç cephe aydınlatma ekipmanları montajı,
Alüminyum siyah mat imal edilmiş, 4+12+4 ısı camlı doğramalar,
18.000 BTU altyapı ya göre hazırlanmış klima tesisatı,

SÜMELA 800®
Sümela 800® tek katlı olarak üretilmektedir. Sümela
800® modelinde 1 adet çift kişilik yatak, ve banyo, lavabo,
klozet, mutfak yer almaktadır.
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19.000 EURO + KDV (8 metre)

Sümela 800®
Büyük özgürlüğe sahip küçük evler

Teknik Özellikler

8.00 x 2.55m boyutlarında ahşapla güçlendirilmiş, çelik konstrüksiyon,
3500 kg taşıma kapasiteli torsiyonlu dingiller,
Dış cephe görsellerle uyumlu olacak şekilde; thermowood ahşap PVC doğramalar,
İç cephe duvarlar; son katı su bazlı boyalı hali ile marin kontrplak kaplama,
Çatı, zemin ve duvarlar arası 5cm 120 dansite taş yünü ısı izolasyonu,
Banyo; temiz ve pis su tesisat montajı,klozet, duşakabin,lavabo ve batarya montajı,
Zemin; kendinden derzli laminant yer kaplaması,
Mutfak; MDFLam mutfak mobilayaları, masif meşe panel mutfak tezgahı, çelik evye, mutfak
bataryası montajı,,
Yangın geçirmez kablo ile döşenmiş elektrik tesisatı, anahtar ve priz montajı,
Dış ve iç cephe aydınlatma ekipmanları montajı,
4+12+4 ısı camlı doğramalar,
18.000 BTU altyapı ya göre hazırlanmış klima tesisatı,

SOUL WOOD 700®
Soul Wood® tek katlıdır. Kenet saç ve fin çamı karışımı
dış kaplama. İç kaplama lambiri veya huşmarin su
kontrası.
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22.000 EURO + KDV

Soul Wood 700®
Büyük özgürlüğe sahip küçük evler

Teknik Özellikler

7.00 x 2.55m boyutlarında ahşapla güçlendirilmiş, çelik konstrüksiyon,
500 kg taşıma kapasiteli torsiyonlu dingiller,
Dış cephe görsellerle uyumlu olacak şekilde; thermowood ahşap (fırınlanmış fin çamı,) PVC
doğramalar,
İç cephe duvarlar; son katı su bazlı boyalı hali ile marin kontrplak kaplama,
Çatı, zemin ve duvarlar arası 5cm 120 dansite taş yünü ısı izolasyonu,
Banyo; temiz ve pis su tesisat montajı,klozet, duşakabin,lavabo ve batarya montajı,
Zemin; kendinden derzli laminant yer kaplaması,
Mutfak; MDFLam mutfak mobilayaları, masif meşe panel mutfak tezgahı, çelik evye, mutfak
bataryası montajı,,
Yangın geçirmez kablo ile döşenmiş elektrik tesisatı, anahtar ve priz montajı,
Dış ve iç cephe aydınlatma ekipmanları montajı,
4+12+4 ısı camlı doğramalar,
12.000 BTU altyapı ya göre hazırlanmış klima tesisatı,

Go Hotel 600®
Bu ürün 6/7/8 metre uzunluğunda 2.55 metre
genişliğinde, 3.50 metre yüksekliğinde üretilmektedir.
Bu Ürün tek kat üretilmektedir.
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18.000 EURO + KDV

Go Hotel 600®
Büyük özgürlüğe sahip küçük evler

Teknik Özellikler

6.00 x 2.55m boyutlarında ahşapla güçlendirilmiş, çelik konstrüksiyon,
2700 kg taşıma kapasiteli torsiyonlu dingiller,
Dış cephe görsellerle uyumlu olacak şekilde; thermowood ahşap, PVC doğramalar,
İç cephe duvarlar; son katı su bazlı boyalı hali ile marin kontrplak kaplama,
Çatı, zemin ve duvarlar arası 5cm 120 dansite taş yünü ısı izolasyonu,
Banyo; temiz ve pis su tesisat montajı,klozet, duşakabin,lavabo ve batarya montajı,
Zemin; kendinden derzli laminant yer kaplaması,
Mutfak; MDFLam mutfak mobilayaları, masif meşe panel mutfak tezgahı, çelik evye, mutfak
bataryası montajı,,
Yangın geçirmez kablo ile döşenmiş elektrik tesisatı, anahtar ve priz montajı,
Dış ve iç cephe aydınlatma ekipmanları montajı,
4+12+4 ısı camlı doğramalar,
12.000 BTU altyapı ya göre hazırlanmış klima tesisatı,

Go Office 700®
Bu ürünümüz işletmeler için, fuarlar, inşaat alanları,
sergiler, tanıtımlar ve işlerine doğada devam etmek
isteyen müşterilerimiz ve çok maçlı ofis olarak
kullanmak isteyenler için üretilmektedir.
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16.000 EURO + KDV

Go Office 700®
Büyük özgürlüğe sahip küçük evler

Plan Kesit

Ön Giriş Kesit

Ön Sol Yan Kesit

Teknik Özellikler

7.00 x 2.55m boyutlarında ahşapla güçlendirilmiş, çelik konstrüksiyon,
2700 kg taşıma kapasiteli torsiyonlu dingiller,
Dış cephe görsellerle uyumlu olacak şekilde; thermowood ahşap (fırınlanmış çam,) PVC
doğramalar,
İç cephe duvarlar; son katı su bazlı boyalı hali ile marin kontrplak kaplama,
Çatı, zemin ve duvarlar arası 5cm 120 dansite taş yünü ısı izolasyonu,
Banyo; temiz ve pis su tesisat montajı,klozet, duşakabin,lavabo ve batarya montajı,
Zemin; kendinden derzli laminant yer kaplaması,
Mutfak; MDFLam mutfak mobilayaları, masif meşe panel mutfak tezgahı, çelik evye, mutfak
bataryası montajı,,
Yangın geçirmez kablo ile döşenmiş elektrik tesisatı, anahtar ve priz montajı,
Dış ve iç cephe aydınlatma ekipmanları montajı,
4+12+4 ısı camlı doğramalar,
12.000 BTU altyapı ya göre hazırlanmış klima tesisatı,

OPSİYONEL ÖZELLİKLER
ilave satın alabileceğiniz paketler
TEKNO PAKET
Çatı – koltuk – merdiven
– mutfak – ambiyans
LED aydınlatma
Bluetooth USB panel – 4x
Hoparlör müzik sistemi
3x kablolu – kablosuz
telefon şarj istasyonu
Tezgah üstü gizli priz –
USB seti

1.499 EURO + KDV

MOBİLYA VE
TEKNİK
DEKORASYON
Niş
Yataklı köşe koltuk takımı
Çocuk odası ranza iki
kişilik
Loft kat dolap seti
160×200 özel slim yatal
Plicel perde seti
(Güneşlik+karartma)
FAKRO çift açılım ve
havalandırmalı (118×78
cm) Perdeli tavan
pencere seti
Merdiven korkuluk
sistemi
Özel tiny 3’lü zigon sehpa
Özel tiny katlanabilir
yemek masası

4.250 EURO + KDV

BEYAZ EŞYA

ENERJİ PAKETİ

257 Lt Arçelik buzdolabı
Arçelik ankastre fırın
Arçelik karbon filtreli
aspiratör
Mini bulaşık makinesi
Arçelik çamaşır makinesi

Profesyonel solar enerji
paketi (1,5 KW – 300 A
Jel Akü – 190 W x4 solar
enerji panel)

2.000 EURO + KDV

6.000 EURO + KDV

İKLİMLENDİRME
ÇÖZÜMLERİ
18.000 BTU WIFI özellikli
Arçelik Invertor klima
Webasto Air Top EVO 55
WIFI özellikli karavan
sistemi
Mini karavan şömine
paketi (İzolasyonlu baca
dahil)
Termo hermetik şofben
(Mutfak-banyo sıcak su
tesisatı)

3.300 EURO + KDV
BAHÇE VE CEPHE
ÇÖZÜMLERİ

3.400 EURO + KDV

80 x 3.80 m (22 m2) Metal karkas üzeri thermowood deck
4x 3 ton ekstra destek kriko seti
Kenet çatı ve duvar giydirmeleri
Isı yalıtımlı alüminyum doğrama pencere sistemi

Bilgilendirme
Opsiyonlar MODEL fiyatına dahil değildir.
İlave özellik ve ürünlerde kullanılacak malzemelere göre fiyatlar değişkenlik
göstermektedir.
Ürünlerimizde veranda, güneş enerji paneli, taşınabilir eşyalar, (kilima, tv,
buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, aspiratör,) hariçtir.
Tüm ürünlerimiz (2 -5 yıl garantilidir.)
Tüm ürünlerimizde nakliye dahildir. (Ada geçişlerindeki ücretler müşteriye aittir.)
Fiyatlara + KDV dahil değildir.

Tüm cihazlardan
erişilebilen bir
ürün oluşturma
Tv, Klima, Aydınlatma,
güvenlik ve müzik
sistemlerine kadar bir çok
uygulamayı kontol edin.

GoHouse® Tekno: Modülü
Opsiyonlu seçenekler ile alabileceğiniz Sümela Hotel®,
Sümela 800®, Sümela Plus® 850, Pasha 800®, Soul Wood
700® Go Hotel® Go Office® modelinde geçerli GoHouse®
Tekno Paketi ile evinizdeki konforu bir adım ileriye
taşıyacaksınız.

Opsiyon Fiyatı / Paket

4.900 euro + KDV
Euro kuru 13 TL + kdv olarak sabitlenmiştir. 23.12.2021
tarihinden itibaren geçerlidir. Gorgor House® fiyat değişikliği
yapma hakkını gizli tutar.

Güneş Enerji Paneli
Tüm cihazlarınızı çalıştırır ve evinizi aydınlatır.
Tamamen doğaya saygılı ve uyumlu olarak üretilen
Güneş Enerji Sistemi / GES ile hem zamandan, hem
elektrik faturalarınızdan tasarruf etmenize büyük
olanak sağlar.
Hidrafor için 3kWA uygun olup uygun depolama için ilave invertör
satın almak gerekir.

Opsiyon Fiyatı / Paket
Güneş enerji Paneli 3 kWA

6.000 euro + KDV
Euro kuru 13 TL + kdv olarak sabitlenmiştir. 23.12.2021
tarihinden itibaren geçerlidir. Gorgor House® fiyat değişikliği
yapma hakkını gizli tutar.

Bize Ulaşın
0216 706 56 16
0545 455 84 61

E-posta

info@gorgorhouse.com

Adres
Kemal Türkler, Gülce
Sk. No:15/5, 34785
Sancaktepe/İstanbul

