PATARA SKY BLUE®
Büyük özgürlüğe sahip
küçük evler.
İlave asma kat: 2.500 euro + kdv
İlave uzunluk her bir metre 2.000 euro + kdv eklenecektir veya çıkarılacaktır.
Yurtdışı fiyatlarına ilave 5.000 euro eklenecektir. (nakliye ve gümrük hariç)

28.000 EURO + KDV

NAKLİYE DAHİL

Fiyat teklifimize Türkiye il sınırları içerisinde ki, nakliye ve taşıma ücretleri dahil
olup, ada geçişleri, ve vinç + traktör + denizyolu taşımacılığı nakliyesi dahil
değildir. Fiyatlarımız stoklarla sınırlıdır. Fiyat teklifimize Veranda veya sundurma
dahil değildir.

O2 Karavan Ruhsatlı
8x2.50 metre (25m²)
Taşınabilir eşya dahil değildir.

Simdi Ara
0545 455 84 61

www.gorgorhouse.com

Teknik Bilgi
PATARA SKY BLUE®

CEPHE:
Hafif çelik konstrüksiyon
Projeye Uygun Cephe Kaplaması (thermowood ahşap+sandviç panel kaplama)
Isı ve Ses yalıtımlı poliüretan köpük (120 dansite)
Nem bariyeri + buhar dengeleyici
İç cephede Fuga Yapılmış Huş marin / kontrplak seçenekleriyle
Cephe aydınlatma aplikleri ve kapaklı prizler (Elektrik bağlantı giriş soketleri)
MUTFAK:
Suya neme ve ısıya dayanıklı masif (ahşap) mutfak tezgahı
Yüksek kalite krom paslanmaz batarya
Rustik beyaz evye (projeye göre renk değişikliği olabilir.)
Mutfak dolapları (MDF gövde ve kapakları)
ZEMİN:
40 mm sandviç panel
0.50 mm parke altı şiltesi veya kapron köpük
10 mm laminant derzli parke (Çamsan avangart serisi)
TESİSAT:
Su ve Atık su bağlantıları (Fırat Boru)
Elektrik ve su tesisat uygulamaları (Elektrik Kablosu 3×2,5 mm NHXMH (Halogen Free)) yanmayan alev
yürütmeyen TSE Standartlarına uygun + Viko / Schneider priz düğmeler
18.000 BTU altyapı ya göre hazırlanmış klima tesisatı,
DOĞRAMALAR:
PVC siyah mat imal edilmiş, 4+12+4 ısı camlı doğramalar, isteğe göre ( 7016 Antrasit Gri)
BANYO:
Krom kaplama duş seti
Duşteknesi ve kumlu duşakabin
Klozet seti
MDF Banyo dolabı, Ayna, krom batarya ve lavabo
Zemin ve duvar yüzeyleri ART DEKOR kaplama
YATAK ODASI:
Fuga Yapılmış Huş marin / kontrplak seçenekleriyle (Yatak başlığı / kapaklı özel dolap ) isteğe bağlı.
5 m2 kullanım alanı (evin toplam metrekaresine dahildir.)
SALON:
Açılıp yatak olabilen 2 kişilik L koltuk için uygundur. (ürünlerimizde taşınabilir veya hareketli eşya
yoktur.) *tavsiye edilmektedir.
TAVAN/ÇATI:
Yüksek kalitede alüminyum kenet çatı kaplaması
40X80 cm dikey ve yatay (hafif çelik konstrüksiyon) kirişler
Isı ve Ses yalıtımlı poliüretan köpük 120dansite yoğunluğunda
Nem bariyeri + Buhar dengeleyici
RÖMORK:
3500 kg taşıma kapasitesi, (Galvaniz Şase Aksamı ve Römork Knott / Al-Ko Dingiller)
Römorklarımız fren seti mevcuttur. (C) sınıfı sıfır yük lastiği – jant

PASHA 800®
Büyük özgürlüğe sahip
küçük evler.
İlave asma kat: 2.500 euro + kdv
İlave uzunluk her bir metre 2.000 euro + kdv eklenecektir veya çıkarılacaktır.
Yurtdışı fiyatlarına ilave 5.000 euro eklenecektir. (nakliye ve gümrük hariç)

30.000 EURO + KDV

NAKLİYE DAHİL

Fiyat teklifimize Türkiye il sınırları içerisinde ki, nakliye ve taşıma ücretleri dahil
olup, ada geçişleri, ve vinç + traktör + denizyolu taşımacılığı nakliyesi dahil
değildir. Fiyatlarımız stoklarla sınırlıdır. Fiyat teklifimize Veranda veya sundurma
dahil değildir.

O2 Karavan Ruhsatlı
8x2.50 metre (30m²)
Taşınabilir eşya dahil değildir.

Simdi Ara
0545 455 84 61

www.gorgorhouse.com

Teknik Bilgi
PASHA 800®

CEPHE:
Hafif çelik konstrüksiyon
Projeye Uygun Cephe Kaplaması (thermowood ahşap+sandviç panel kaplama)
Isı ve Ses yalıtımlı poliüretan köpük (120 dansite)
Nem bariyeri + buhar dengeleyici
İç cephede Fuga Yapılmış Huş marin / kontrplak seçenekleriyle
Cephe aydınlatma aplikleri ve kapaklı prizler (Elektrik bağlantı giriş soketleri)
MUTFAK:
Suya neme ve ısıya dayanıklı masif (ahşap) mutfak tezgahı
Yüksek kalite krom paslanmaz batarya
Rustik beyaz evye (projeye göre renk değişikliği olabilir.)
Mutfak dolapları (MDF gövde ve kapakları)
ZEMİN:
40 mm sandviç panel
0.50 mm parke altı şiltesi veya kapron köpük
10 mm laminant derzli parke (Çamsan avangart serisi)
TESİSAT:
Su ve Atık su bağlantıları (Fırat Boru)
Elektrik ve su tesisat uygulamaları (Elektrik Kablosu 3×2,5 mm NHXMH (Halogen Free)) yanmayan alev
yürütmeyen TSE Standartlarına uygun + Viko / Schneider priz düğmeler
18.000 BTU altyapı ya göre hazırlanmış klima tesisatı,
DOĞRAMALAR:
PVC siyah mat imal edilmiş, 4+12+4 ısı camlı doğramalar, isteğe göre ( 7016 Antrasit Gri)
BANYO:
Krom kaplama duş seti
Duşteknesi ve kumlu duşakabin
Klozet seti
MDF Banyo dolabı, Ayna, krom batarya ve lavabo
Zemin ve duvar yüzeyleri ART DEKOR kaplama
YATAK ODASI:
Fuga Yapılmış Huş marin / kontrplak seçenekleriyle (Yatak başlığı / kapaklı özel dolap ) isteğe bağlı.
5 m2 kullanım alanı (evin toplam metrekaresine dahildir.)
SALON:
Açılıp yatak olabilen 2 kişilik L koltuk için uygundur. (ürünlerimizde taşınabilir veya hareketli eşya
yoktur.) *tavsiye edilmektedir.
TAVAN/ÇATI:
Yüksek kalitede alüminyum kenet çatı kaplaması
40X80 cm dikey ve yatay (hafif çelik konstrüksiyon) kirişler
Isı ve Ses yalıtımlı poliüretan köpük 120dansite yoğunluğunda
Nem bariyeri + Buhar dengeleyici
RÖMORK:
3500 kg taşıma kapasitesi, (Galvaniz Şase Aksamı ve Römork Knott / Al-Ko Dingiller)
Römorklarımız fren seti mevcuttur. (C) sınıfı sıfır yük lastiği – jant

SÜMELA PLUS®
Büyük özgürlüğe sahip
küçük evler.
İlave asma kat: 2.500 euro + kdv
İlave uzunluk her bir metre 2.000 euro + kdv eklenecektir veya çıkarılacaktır.
Yurtdışı fiyatlarına ilave 5.000 euro eklenecektir. (nakliye ve gümrük hariç)

33.000 EURO + KDV

NAKLİYE DAHİL

Fiyat teklifimize Türkiye il sınırları içerisinde ki, nakliye ve taşıma ücretleri dahil
olup, ada geçişleri, ve vinç + traktör + denizyolu taşımacılığı nakliyesi dahil
değildir. Fiyatlarımız stoklarla sınırlıdır. Fiyat teklifimize Veranda veya sundurma
dahil değildir.

O2 Karavan Ruhsatlı
8x2.50 metre (25m²)
Taşınabilir eşya dahil değildir.

Simdi Ara
0545 455 84 61

www.gorgorhouse.com

Teknik Bilgi
SÜMELA PLUS®

CEPHE:
Hafif çelik konstrüksiyon
Yüksek kalitede alüminyum Kenet kaplama
Projeye Uygun Cephe Kaplaması (thermowood ahşap+kenet kaplama)
Isı ve Ses yalıtımlı poliüretan köpük (120 dansite)
Nem bariyeri + buhar dengeleyici
İç cephede Fuga Yapılmış Huş marin / kontrplak seçenekleriyle
Cephe aydınlatma aplikleri ve kapaklı prizler (Elektrik bağlantı giriş soketleri)
MUTFAK:
Suya neme ve ısıya dayanıklı masif (ahşap) mutfak tezgahı
Yüksek kalite krom paslanmaz batarya
Rustik beyaz evye (projeye göre renk değişikliği olabilir.)
Mutfak dolapları (MDF gövde ve kapakları)
ZEMİN:
40 mm sandviç panel
0.50 mm parke altı şiltesi veya kapron köpük
10 mm laminant derzli parke (Çamsan avangart serisi)
TESİSAT:
Su ve Atık su bağlantıları (Fırat Boru)
Elektrik ve su tesisat uygulamaları (Elektrik Kablosu 3×2,5 mm NHXMH (Halogen Free)) yanmayan alev
yürütmeyen TSE Standartlarına uygun + Viko / Schneider priz düğmeler
18.000 BTU altyapı ya göre hazırlanmış klima tesisatı,
DOĞRAMALAR:
Alüminyum siyah mat imal edilmiş, 4+12+4 ısı camlı doğramalar, isteğe göre ( 7016 Antrasit Gri)
BANYO:
Krom kaplama duş seti
Duşteknesi ve kumlu duşakabin
Klozet seti
MDF Banyo dolabı, Ayna, krom batarya ve lavabo
Zemin ve duvar yüzeyleri ART DEKOR kaplama
YATAK ODASI:
Fuga Yapılmış Huş marin / kontrplak seçenekleriyle (Yatak başlığı / kapaklı özel dolap ) isteğe bağlı.
5 m2 kullanım alanı (evin toplam metrekaresine dahildir.)
SALON:
Açılıp yatak olabilen 2 kişilik L koltuk için uygundur. (ürünlerimizde taşınabilir veya hareketli eşya
yoktur.) *tavsiye edilmektedir.
TAVAN/ÇATI:
Yüksek kalitede alüminyum kenet çatı kaplaması
40X80 cm dikey ve yatay (hafif çelik konstrüksiyon) kirişler
Isı ve Ses yalıtımlı poliüretan köpük 120dansite yoğunluğunda
Nem bariyeri + Buhar dengeleyici
RÖMORK:
3500 kg taşıma kapasitesi, (Galvaniz Şase Aksamı ve Römork Knott / Al-Ko Dingiller)
Römorklarımız fren seti mevcuttur. (C) sınıfı sıfır yük lastiği – jant

SÜMELA 800®
Büyük özgürlüğe sahip
küçük evler.
İlave asma kat: 2.500 euro + kdv
İlave uzunluk her bir metre 2.000 euro + kdv eklenecektir veya çıkarılacaktır.
Yurtdışı fiyatlarına ilave 5.000 euro eklenecektir. (nakliye ve gümrük hariç)

26.500 EURO + KDV

NAKLİYE DAHİL

Fiyat teklifimize Türkiye il sınırları içerisinde ki, nakliye ve taşıma ücretleri dahil
olup, ada geçişleri, ve vinç + traktör + denizyolu taşımacılığı nakliyesi dahil
değildir. Fiyatlarımız stoklarla sınırlıdır. Fiyat teklifimize Veranda veya sundurma
dahil değildir.

O2 Karavan Ruhsatlı
8x2.50 metre (25m²)
Taşınabilir eşya dahil değildir.

Simdi Ara
0545 455 84 61

www.gorgorhouse.com

Teknik Bilgi
SÜMELA 800®

CEPHE:
Hafif çelik konstrüksiyon
Projeye Uygun Cephe Kaplaması (thermowood ahşap+sandviç panel kaplama)
Isı ve Ses yalıtımlı poliüretan köpük (120 dansite)
Nem bariyeri + buhar dengeleyici
İç cephede Fuga Yapılmış Huş marin / kontrplak seçenekleriyle
Cephe aydınlatma aplikleri ve kapaklı prizler (Elektrik bağlantı giriş soketleri)
MUTFAK:
Suya neme ve ısıya dayanıklı masif (ahşap) mutfak tezgahı
Yüksek kalite krom paslanmaz batarya
Rustik beyaz evye (projeye göre renk değişikliği olabilir.)
Mutfak dolapları (MDF gövde ve kapakları)
ZEMİN:
40 mm sandviç panel
0.50 mm parke altı şiltesi veya kapron köpük
10 mm laminant derzli parke (Çamsan avangart serisi)
TESİSAT:
Su ve Atık su bağlantıları (Fırat Boru)
Elektrik ve su tesisat uygulamaları (Elektrik Kablosu 3×2,5 mm NHXMH (Halogen Free)) yanmayan alev
yürütmeyen TSE Standartlarına uygun + Viko / Schneider priz düğmeler
18.000 BTU altyapı ya göre hazırlanmış klima tesisatı,
DOĞRAMALAR:
PVC siyah mat imal edilmiş, 4+12+4 ısı camlı doğramalar, isteğe göre ( 7016 Antrasit Gri)
BANYO:
Krom kaplama duş seti
Duşteknesi ve kumlu duşakabin
Klozet seti
MDF Banyo dolabı, Ayna, krom batarya ve lavabo
Zemin ve duvar yüzeyleri ART DEKOR kaplama
YATAK ODASI:
Fuga Yapılmış Huş marin / kontrplak seçenekleriyle (Yatak başlığı / kapaklı özel dolap ) isteğe bağlı.
5 m2 kullanım alanı (evin toplam metrekaresine dahildir.)
SALON:
Açılıp yatak olabilen 2 kişilik L koltuk için uygundur. (ürünlerimizde taşınabilir veya hareketli eşya
yoktur.) *tavsiye edilmektedir.
TAVAN/ÇATI:
Yüksek kalitede alüminyum kenet çatı kaplaması
40X80 cm dikey ve yatay (hafif çelik konstrüksiyon) kirişler
Isı ve Ses yalıtımlı poliüretan köpük 120dansite yoğunluğunda
Nem bariyeri + Buhar dengeleyici
RÖMORK:
3500 kg taşıma kapasitesi, (Galvaniz Şase Aksamı ve Römork Knott / Al-Ko Dingiller)
Römorklarımız fren seti mevcuttur. (C) sınıfı sıfır yük lastiği – jant

DUCK®
Büyük özgürlüğe sahip
küçük evler.
İlave asma kat: 2.500 euro + kdv
İlave uzunluk her bir metre 2.000 euro + kdv eklenecektir veya çıkarılacaktır.
Yurtdışı fiyatlarına ilave 5.000 euro eklenecektir. (nakliye ve gümrük hariç)

22.000 EURO + KDV

NAKLİYE DAHİL

Fiyat teklifimize Türkiye il sınırları içerisinde ki, nakliye ve taşıma ücretleri dahil
olup, ada geçişleri, ve vinç + traktör + denizyolu taşımacılığı nakliyesi dahil
değildir. Fiyatlarımız stoklarla sınırlıdır. Fiyat teklifimize Veranda veya sundurma
dahil değildir.

O2 Karavan Ruhsatlı
7x2.50 metre (22m²)
Taşınabilir eşya dahil değildir.

Simdi Ara
0545 455 84 61

www.gorgorhouse.com

Teknik Bilgi
DUCK®

CEPHE:
Hafif çelik konstrüksiyon
Projeye Uygun Cephe Kaplaması (thermowood ahşap+kenet levha kaplama)
Isı ve Ses yalıtımlı poliüretan köpük (120 dansite)
Nem bariyeri + buhar dengeleyici
İç cephede Fuga Yapılmış Huş marin / kontrplak seçenekleriyle
Cephe aydınlatma aplikleri ve kapaklı prizler (Elektrik bağlantı giriş soketleri)
MUTFAK:
Suya neme ve ısıya dayanıklı masif (ahşap) mutfak tezgahı
Yüksek kalite krom paslanmaz batarya
Rustik beyaz evye (projeye göre renk değişikliği olabilir.)
Mutfak dolapları (MDF gövde ve kapakları)
ZEMİN:
40 mm sandviç panel
0.50 mm parke altı şiltesi veya kapron köpük
10 mm laminant derzli parke (Çamsan avangart serisi)
TESİSAT:
Su ve Atık su bağlantıları (Fırat Boru)
Elektrik ve su tesisat uygulamaları (Elektrik Kablosu 3×2,5 mm NHXMH (Halogen Free)) yanmayan alev
yürütmeyen TSE Standartlarına uygun + Viko / Schneider priz düğmeler
18.000 BTU altyapı ya göre hazırlanmış klima tesisatı,
DOĞRAMALAR:
PVC siyah mat imal edilmiş, 4+12+4 ısı camlı doğramalar, isteğe göre ( 7016 Antrasit Gri)
BANYO:
Krom kaplama duş seti
Duşteknesi ve kumlu duşakabin
Klozet seti
MDF Banyo dolabı, Ayna, krom batarya ve lavabo
Zemin ve duvar yüzeyleri ART DEKOR kaplama
YATAK ODASI:
Fuga Yapılmış Huş marin / kontrplak seçenekleriyle (Yatak başlığı / kapaklı özel dolap ) isteğe bağlı.
5 m2 kullanım alanı (evin toplam metrekaresine dahildir.)
SALON:
Açılıp yatak olabilen 2 kişilik L koltuk için uygundur. (ürünlerimizde taşınabilir veya hareketli eşya
yoktur.) *tavsiye edilmektedir.
TAVAN/ÇATI:
Yüksek kalitede alüminyum kenet çatı kaplaması
40X80 cm dikey ve yatay (hafif çelik konstrüksiyon) kirişler
Isı ve Ses yalıtımlı poliüretan köpük 120dansite yoğunluğunda
Nem bariyeri + Buhar dengeleyici
RÖMORK:
3500 kg taşıma kapasitesi, (Galvaniz Şase Aksamı ve Römork Knott / Al-Ko Dingiller)
Römorklarımız fren seti mevcuttur. (C) sınıfı sıfır yük lastiği – jant

PINK MANSION®
Büyük özgürlüğe sahip
küçük evler.
İlave asma kat: 2.500 euro + kdv
İlave uzunluk her bir metre 2.000 euro + kdv eklenecektir veya çıkarılacaktır.
Yurtdışı fiyatlarına ilave 5.000 euro eklenecektir. (nakliye ve gümrük hariç)

35.000 EURO + KDV

NAKLİYE DAHİL

Fiyat teklifimize Türkiye il sınırları içerisinde ki, nakliye ve taşıma ücretleri dahil
olup, ada geçişleri, ve vinç + traktör + denizyolu taşımacılığı nakliyesi dahil
değildir. Fiyatlarımız stoklarla sınırlıdır. Fiyat teklifimize Veranda veya sundurma
dahil değildir.

O2 Karavan Ruhsatlı
8x2.50 metre (25m²)
Taşınabilir eşya dahil değildir.

Simdi Ara
0545 455 84 61

www.gorgorhouse.com

Teknik Bilgi
PİNK MANSİON®

CEPHE:
Hafif çelik konstrüksiyon
Projeye Uygun Cephe Kaplaması (fırınlanmış + boyalı ahşap+trapez panel kaplama)
Isı ve Ses yalıtımlı poliüretan köpük (120 dansite)
Nem bariyeri + buhar dengeleyici
İç cephede Fuga Yapılmış Huş marin / kontrplak seçenekleriyle
Cephe aydınlatma aplikleri ve kapaklı prizler (Elektrik bağlantı giriş soketleri)
MUTFAK:
Suya neme ve ısıya dayanıklı masif (ahşap) mutfak tezgahı
Yüksek kalite krom paslanmaz batarya
Rustik beyaz evye (projeye göre renk değişikliği olabilir.)
Mutfak dolapları (MDF gövde ve kapakları)
ZEMİN:
40 mm sandviç panel
0.50 mm parke altı şiltesi veya kapron köpük
10 mm laminant derzli parke (Çamsan avangart serisi)
TESİSAT:
Su ve Atık su bağlantıları (Fırat Boru)
Elektrik ve su tesisat uygulamaları (Elektrik Kablosu 3×2,5 mm NHXMH (Halogen Free)) yanmayan alev
yürütmeyen TSE Standartlarına uygun + Viko / Schneider priz düğmeler
18.000 BTU altyapı ya göre hazırlanmış klima tesisatı,
DOĞRAMALAR:
PVC siyah mat imal edilmiş, 4+12+4 ısı camlı doğramalar, isteğe göre ( 7016 Antrasit Gri)
BANYO:
Krom kaplama duş seti
Duşteknesi ve kumlu duşakabin
Klozet seti
MDF Banyo dolabı, Ayna, krom batarya ve lavabo
Zemin ve duvar yüzeyleri ART DEKOR kaplama
YATAK ODASI:
Fuga Yapılmış Huş marin / kontrplak seçenekleriyle (Yatak başlığı / kapaklı özel dolap ) isteğe bağlı.
5 m2 kullanım alanı (evin toplam metrekaresine dahildir.)
SALON:
Açılıp yatak olabilen 2 kişilik L koltuk için uygundur. (ürünlerimizde taşınabilir veya hareketli eşya
yoktur.) *tavsiye edilmektedir.
TAVAN/ÇATI:
Yüksek kalitede alüminyum kenet çatı kaplaması
40X80 cm dikey ve yatay (hafif çelik konstrüksiyon) kirişler
Isı ve Ses yalıtımlı poliüretan köpük 120dansite yoğunluğunda
Nem bariyeri + Buhar dengeleyici
RÖMORK:
3500 kg taşıma kapasitesi, (Galvaniz Şase Aksamı ve Römork Knott / Al-Ko Dingiller)
Römorklarımız fren seti mevcuttur. (C) sınıfı sıfır yük lastiği – jant

KOSOVA 700®
Büyük özgürlüğe sahip
küçük evler.
İlave asma kat: 2.500 euro + kdv
İlave uzunluk her bir metre 2.000 euro + kdv eklenecektir veya çıkarılacaktır.
Yurtdışı fiyatlarına ilave 5.000 euro eklenecektir. (nakliye ve gümrük hariç)

26.000 EURO + KDV

NAKLİYE DAHİL

Fiyat teklifimize Türkiye il sınırları içerisinde ki, nakliye ve taşıma ücretleri dahil
olup, ada geçişleri, ve vinç + traktör + denizyolu taşımacılığı nakliyesi dahil
değildir. Fiyatlarımız stoklarla sınırlıdır. Fiyat teklifimize Veranda veya sundurma
dahil değildir.

O2 Karavan Ruhsatlı
7x2.50 metre (22m²)
Taşınabilir eşya dahil değildir.

Simdi Ara
0545 455 84 61

www.gorgorhouse.com

Teknik Bilgi
KOSOVA 700®

CEPHE:
Hafif çelik konstrüksiyon
Projeye Uygun Cephe Kaplaması (thermowood ahşap+trapez panel kaplama)
Isı ve Ses yalıtımlı poliüretan köpük (120 dansite)
Nem bariyeri + buhar dengeleyici
İç cephede Fuga Yapılmış Huş marin / kontrplak seçenekleriyle
Cephe aydınlatma aplikleri ve kapaklı prizler (Elektrik bağlantı giriş soketleri)
MUTFAK:
Suya neme ve ısıya dayanıklı masif (ahşap) mutfak tezgahı
Yüksek kalite krom paslanmaz batarya
Rustik beyaz evye (projeye göre renk değişikliği olabilir.)
Mutfak dolapları (MDF gövde ve kapakları)
ZEMİN:
40 mm sandviç panel
0.50 mm parke altı şiltesi veya kapron köpük
10 mm laminant derzli parke (Çamsan avangart serisi)
TESİSAT:
Su ve Atık su bağlantıları (Fırat Boru)
Elektrik ve su tesisat uygulamaları (Elektrik Kablosu 3×2,5 mm NHXMH (Halogen Free)) yanmayan alev
yürütmeyen TSE Standartlarına uygun + Viko / Schneider priz düğmeler
18.000 BTU altyapı ya göre hazırlanmış klima tesisatı,
DOĞRAMALAR:
PVC siyah mat imal edilmiş, 4+12+4 ısı camlı doğramalar, isteğe göre ( 7016 Antrasit Gri)
BANYO:
Krom kaplama duş seti
Duşteknesi ve kumlu duşakabin
Klozet seti
MDF Banyo dolabı, Ayna, krom batarya ve lavabo
Zemin ve duvar yüzeyleri ART DEKOR kaplama
YATAK ODASI:
Fuga Yapılmış Huş marin / kontrplak seçenekleriyle (Yatak başlığı / kapaklı özel dolap ) isteğe bağlı.
5 m2 kullanım alanı (evin toplam metrekaresine dahildir.)
SALON:
Açılıp yatak olabilen 2 kişilik L koltuk için uygundur. (ürünlerimizde taşınabilir veya hareketli eşya
yoktur.) *tavsiye edilmektedir.
TAVAN/ÇATI:
Yüksek kalitede alüminyum kenet çatı kaplaması
40X80 cm dikey ve yatay (hafif çelik konstrüksiyon) kirişler
Isı ve Ses yalıtımlı poliüretan köpük 120dansite yoğunluğunda
Nem bariyeri + Buhar dengeleyici
RÖMORK:
3500 kg taşıma kapasitesi, (Galvaniz Şase Aksamı ve Römork Knott / Al-Ko Dingiller)
Römorklarımız fren seti mevcuttur. (C) sınıfı sıfır yük lastiği – jant

VAGON PLUS®
Büyük özgürlüğe sahip
küçük evler.
İlave asma kat: 2.500 euro + kdv
İlave uzunluk her bir metre 2.000 euro + kdv eklenecektir veya çıkarılacaktır.
Yurtdışı fiyatlarına ilave 5.000 euro eklenecektir. (nakliye ve gümrük hariç)

19.000 EURO + KDV

NAKLİYE DAHİL

Fiyat teklifimize Türkiye il sınırları içerisinde ki, nakliye ve taşıma ücretleri dahil
olup, ada geçişleri, ve vinç + traktör + denizyolu taşımacılığı nakliyesi dahil
değildir. Fiyatlarımız stoklarla sınırlıdır. Fiyat teklifimize Veranda veya sundurma
dahil değildir.

O2 Karavan Ruhsatlı
8x2.50 metre (22m²)
Taşınabilir eşya dahil değildir.

Simdi Ara
0545 455 84 61

www.gorgorhouse.com

Teknik Bilgi
VAGON PLUS®

CEPHE:
Hafif çelik konstrüksiyon
Projeye Uygun Cephe Kaplaması (thermowood ahşap + trapez levha kaplama)
Isı ve Ses yalıtımlı poliüretan köpük (120 dansite)
Nem bariyeri + buhar dengeleyici
İç cephede Fuga Yapılmış Huş marin / kontrplak seçenekleriyle
Cephe aydınlatma aplikleri ve kapaklı prizler (Elektrik bağlantı giriş soketleri)
MUTFAK:
Suya neme ve ısıya dayanıklı masif (ahşap) mutfak tezgahı
Yüksek kalite krom paslanmaz batarya
Rustik beyaz evye (projeye göre renk değişikliği olabilir.)
Mutfak dolapları (MDF gövde ve kapakları)
ZEMİN:
40 mm sandviç panel
0.50 mm parke altı şiltesi veya kapron köpük
10 mm laminant derzli parke (Çamsan avangart serisi)
TESİSAT:
Su ve Atık su bağlantıları (Fırat Boru)
Elektrik ve su tesisat uygulamaları (Elektrik Kablosu 3×2,5 mm NHXMH (Halogen Free)) yanmayan alev
yürütmeyen TSE Standartlarına uygun + Viko / Schneider priz düğmeler
18.000 BTU altyapı ya göre hazırlanmış klima tesisatı,
DOĞRAMALAR:
PVC siyah mat imal edilmiş, 4+12+4 ısı camlı doğramalar, isteğe göre ( 7016 Antrasit Gri)
BANYO:
Krom kaplama duş seti
Duşteknesi ve kumlu duşakabin
Klozet seti
MDF Banyo dolabı, Ayna, krom batarya ve lavabo
Zemin ve duvar yüzeyleri ART DEKOR kaplama
YATAK ODASI:
Fuga Yapılmış Huş marin / kontrplak seçenekleriyle (Yatak başlığı / kapaklı özel dolap ) isteğe bağlı.
5 m2 kullanım alanı (evin toplam metrekaresine dahildir.)
SALON:
Açılıp yatak olabilen 2 kişilik L koltuk için uygundur. (ürünlerimizde taşınabilir veya hareketli eşya
yoktur.) *tavsiye edilmektedir.
TAVAN/ÇATI:
Yüksek kalitede alüminyum kenet çatı kaplaması
40X80 cm dikey ve yatay (hafif çelik konstrüksiyon) kirişler
Isı ve Ses yalıtımlı poliüretan köpük 120dansite yoğunluğunda
Nem bariyeri + Buhar dengeleyici
RÖMORK:
3500 kg taşıma kapasitesi, (Galvaniz Şase Aksamı ve Römork Knott / Al-Ko Dingiller)
Römorklarımız fren seti mevcuttur. (C) sınıfı sıfır yük lastiği – jant

BRITISH®
Büyük özgürlüğe sahip
küçük evler.
İlave asma kat: 2.500 euro + kdv
İlave uzunluk her bir metre 2.000 euro + kdv eklenecektir veya çıkarılacaktır.
Yurtdışı fiyatlarına ilave 5.000 euro eklenecektir. (nakliye ve gümrük hariç)

38.000 EURO + KDV

NAKLİYE DAHİL

Fiyat teklifimize Türkiye il sınırları içerisinde ki, nakliye ve taşıma ücretleri dahil
olup, ada geçişleri, ve vinç + traktör + denizyolu taşımacılığı nakliyesi dahil
değildir. Fiyatlarımız stoklarla sınırlıdır. Fiyat teklifimize Veranda veya sundurma
dahil değildir.

O2 Karavan Ruhsatlı
8x2.50 metre (28m²)
Taşınabilir eşya dahil değildir.

Simdi Ara
0545 455 84 61

www.gorgorhouse.com

Teknik Bilgi
BRITISH®

CEPHE:
Hafif çelik konstrüksiyon
Projeye Uygun Cephe Kaplaması (tuğla panel + trapez levha kaplama)
Isı ve Ses yalıtımlı poliüretan köpük (120 dansite)
Nem bariyeri + buhar dengeleyici
İç cephede Fuga Yapılmış Huş marin / kontrplak seçenekleriyle
Cephe aydınlatma aplikleri ve kapaklı prizler (Elektrik bağlantı giriş soketleri)
MUTFAK:
Suya neme ve ısıya dayanıklı masif (ahşap) mutfak tezgahı
Yüksek kalite krom paslanmaz batarya
Rustik beyaz evye (projeye göre renk değişikliği olabilir.)
Mutfak dolapları (MDF gövde ve kapakları)
ZEMİN:
40 mm sandviç panel
0.50 mm parke altı şiltesi veya kapron köpük
10 mm laminant derzli parke (Çamsan avangart serisi)
TESİSAT:
Su ve Atık su bağlantıları (Fırat Boru)
Elektrik ve su tesisat uygulamaları (Elektrik Kablosu 3×2,5 mm NHXMH (Halogen Free)) yanmayan alev
yürütmeyen TSE Standartlarına uygun + Viko / Schneider priz düğmeler
18.000 BTU altyapı ya göre hazırlanmış klima tesisatı,
DOĞRAMALAR:
PVC siyah mat imal edilmiş, 4+12+4 ısı camlı doğramalar, isteğe göre ( 7016 Antrasit Gri)
BANYO:
Krom kaplama duş seti
Duşteknesi ve kumlu duşakabin
Klozet seti
MDF Banyo dolabı, Ayna, krom batarya ve lavabo
Zemin ve duvar yüzeyleri ART DEKOR kaplama
YATAK ODASI:
Fuga Yapılmış Huş marin / kontrplak seçenekleriyle (Yatak başlığı / kapaklı özel dolap ) isteğe bağlı.
5 m2 kullanım alanı (evin toplam metrekaresine dahildir.)
SALON:
Açılıp yatak olabilen 2 kişilik L koltuk için uygundur. (ürünlerimizde taşınabilir veya hareketli eşya
yoktur.) *tavsiye edilmektedir.
TAVAN/ÇATI:
Yüksek kalitede alüminyum kenet çatı kaplaması
40X80 cm dikey ve yatay (hafif çelik konstrüksiyon) kirişler
Isı ve Ses yalıtımlı poliüretan köpük 120dansite yoğunluğunda
Nem bariyeri + Buhar dengeleyici
RÖMORK:
3500 kg taşıma kapasitesi, (Galvaniz Şase Aksamı ve Römork Knott / Al-Ko Dingiller)
Römorklarımız fren seti mevcuttur. (C) sınıfı sıfır yük lastiği – jant

