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1999 yılında üç girişimcinin büyük hedeflerle yola çıkarak 
kurduğu Villa Yapı; üretimine ilk olarak prefabrik konutlar, ofis 
binaları, sosyal tesisler, deprem evleri ve hafif çelik yapılar ile 
başlamıştır. Sürekli büyümeyi kendine hedef olarak belirleyen 
Villa Yapı, zamanla üretim ağını genişleterek, çelik konstrüksiyon 
yapılar ve konteyner imalatıyla birlikte sektörün lider firmaları 
arasına girmeyi başarmıştır.

Firmamız;
Prefabrik konutlar, şantiye binaları, sosyal tesisler, hastaneler, 
okullar, ofis ve yaşam konteynerleri, çelik konstrüksiyon yapılar 
üretmektedir. Yurtiçi ve yurtdışında müşterilerine, 15 yılı aşkın 
süredir başarıyla hizmet vermektedir. Müşteri memnuniyetini 
esas alarak çalışan teknik ve idari personel, müşteri ihtiyaçları 
doğrultusunda hızlı ve kaliteli çözümler sunmaktadır.

Villa Yapı,
İstanbul Tuzla’daki 1.500 m2 showroomu ve Kocaeli Gebze’deki 
20.000 m2  fabrikasında 300’ü aşkın çalışanıyla ülke ekonomisine 
ve istihdamına katkı sağlamaktadır. Kocaeli Gebze’deki üretim 
tesislerinde 

• Prefabrik Yapılarda 30.000 m2

• Modül Konteyner  500 Adet
• Demonte Konteynerde 300 Adet
• Hafif  Çelik Yapılarda 7000 m2

• Ağır Çelik Yapılarda 5000 m2

 
Aylık üretim kapasitesine sahiptir.

Kaliteyi standart bir ölçü gören anlayışla, AR-GE çalışmalarna 
büyük önem veren firmamız son teknolojileri takip edilerek 
oluşturulan makine parkında, sıfır hata hedefiyle
üretim yapmaktadır.

Rulo halinde alınarak fabrikamıza getirilen galvaniz saçlar, 
Rollform makinelerinde istenilen ölçü ve boyda profil üretimi 
yapılabilmektedir. İstenilen boyda üretilen malzemeler paletlere 
istiflenerek sevkiyata hazır hale getirilmektedir.

Üretimimizde kullanılan tüm metal aksam tamamen galvaniz 
olup paslanmazlık özelliğine sahiptir.

Bina, kurulacak olduğu bölgenin iklim şartları göz önüne alınarak 
statik hesaplamaları yapılır. Bu hesaplamalar neticesinde üretim, 
tamamen galvaniz profil ve kaynaksız yapı teknolojisi
kullanılarak yapılır.

Konteyner imalatında kullanılan malzemelerin tamamı galvaniz 
olup tek parça ve demonte olarak üretilmektedir.

Almanya, Türkmenistan, Kuzey Afrika, Irak, İran, Azerbaycan, 
İngiltere, Libya, Tacikistan, Romanya, Sudan, Bulgaristan, Nijerya, 
Suudi Arabistan, Ukrayna, Gürcistan dahil dünyanın birçok 
ülkesinde varlığımızı sürdürmenin ve ülkemizi başarıyla  temsil 
etmenin gururunu taşımaktayız.

hakkımızda



about us

In 1999 three young businessman estabilished Villa Yapı with
a grand vision and a goal to build quality prefabric houses,
office buildings, social and community facilities, earth quake
houses and light steel structures, The continous growth enabled
Villa Yapı to expand their core business in to steel construction
and Container production to be one the leaders in the industry.

Our Company;
Various sizes of prefabric homes, work site buildings, social
and comminity facilities, Hospitals, Scholls, Office and
living containers, steel structures are build for domestic and
International customers, successfuly, for the past 15 years.

Customer satisfaction being the main goal, technical and
administrative staf can offer fast and quality solutions to
customers projects.

Gebze, Kocaeli manufacturing capacity, monthly
• 30.000 m2 prefabric homes
• 500 pieces of modular containers
• 300 pieces of diassembled containers
• 7.000 m2 light steel homes
• 5.000 m2 heavy steel buildings 

Production facilities consist of 25 giant Flollform machines,
6 Apkant press, 3 guillotine shears, drill press and
multi purpose assembly lines.

In process, roll of galvanized sheets are cut to customer
specifications and run thru giant rollform machines, Finally,
finished products are stacked on palettes for shippment.
All metal materials are used being fully galvanized, thus will
not corrode, rust, Manufactured homes are statically designed
to conform regional climate zones and build by galvinized
structural steel tubes utilizing non-welding technology.
Containers are build from galvanized steel that can be read to
use type or disassembled.

Villa Yapı is commited to zero defect production, Thus, research
and development is integral part of the business plan to
produce via latest building technology.

Villa Yapı is proud that their products has been exported to the
over the 50 international countries such as Germany, Denmark,
Turkmenistan, North Africa, Libya, Iraq, Azerbaijan, England,
Netherlands, Tajikistan, Romaina, Sudan, Bulgaria, Afghanistan,
Nigeria, Saudi Arabia, Ukraine, İran, Kyrgyzstan etc....
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TEK KATLI KONUTLAR
SINGLE STOREY HOUSES



12 Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.prefabrikevfiyatlari.com

Villa yapı
serves with relevant 

costs, without 
compromising his high 

quality standarts.

Villa yapı
yüksek kalite 

standartlarından
ödün vermeden,

en uygun fiyatla hizmet 
vermektedir.

40m2

35+5 m2 veranda tek katlı prefabrik konut

Single storey prefabricated houseVP511



13Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.prefabrikevfiyatlari.com

Villa yapı
carries out the 

static calculations, 
considering entrie 

nature conditions.

Villa yapı
        statik hesapları 
tüm doğa koşulları 
göz önüne alarak 

yapmaktadır.

45m2

40+5 m2 veranda tek katlı prefabrik konut

Single storey prefabricated house VP512



14 Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.prefabrikevfiyatlari.com

Villa yapı
oims the offer the 

best at the fastest 
time, with his high 

production capacity and 
wide product range.

Villa yapı
yüksek  üretim 

kapasitesi ve geniş 
ürün  yelpazesiyle, 

en iyiyi en hızlı 
zamanda sunmayı 
amaçlamaktadır.

49m2

49 m2 tek katlı prefabrik konut

VP513 Single storey prefabricated house



15Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.prefabrikevfiyatlari.com

Villa yapı
carries out the 

static calculations, 
considering entrie 

nature conditions.

Villa yapı
        statik hesapları 
tüm doğa koşulları 
göz önüne alarak 

yapmaktadır.

49m2

42+7 m2 veranda tek katlı prefabrik konut

VP514Single storey prefabricated house



16 Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.prefabrikevfiyatlari.com

Villa yapı
with innovative 

architecture 
concept, can make 

alterations on projects 
in accordance with our 

costumer’s requests.

Villa yapı
yenilikçi mimari anlayışıyla 

projeler üzerinde, 
müşterilerimizin istekleri 

doğrultusunda 
değişiklikler 

yapabilmektedir.

53m2

47+6 m2 veranda tek katlı prefabrik konut

VP515 Single storey prefabricated house



17Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.prefabrikevfiyatlari.com

Villa yapı
cooperating with 

professioneal assembly 
team, ensures the 

assembly pocess to be
fast and perfect.

Villa yapı
       profesyonel montaj 

ekipleriyle çalışarak, 
montaj aşamasının, 

hızlı ve eksiksiz 
olmasını sağlar.

62m2

55+7 m2 veranda tek katlı prefabrik konut

VP516Single storey prefabricated house



18 Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.prefabrikevfiyatlari.com

Villa yapı
capable of serving 

you, the valuable 
costumers, at every 

intended particular spot 
inside and outside Turkey.

Villa yapı
yurt içi ve yurt dışında 

istenilen her noktada, siz 
değerli müşterilerine 

hizmet vermektedir.

68m2

61+7 m2 veranda tek katlı prefabrik konut

VP517 Single storey prefabricated house



19Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.prefabrikevfiyatlari.com

Villa yapı
aims to be the pioneer 

of qualified and safe 
service, in the growing 

prefabricated construction 
sector of Turkey.

Villa yapı
       Türkiye’nin büyüyen 

prefabrik yapı 
sektöründe, kaliteli 

ve güvenli hizmetin 
öncüsü olmayı 

hedeflemektedir.

73m2

73 m2 tek katlı prefabrik konut

VP518Single storey prefabricated house



20 Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.prefabrikevfiyatlari.com

Villa yapı
serves with relevant 

costs, without 
compromising his high 

quality standarts.

Villa yapı
yüksek kalite 

standartlarından 
ödün vermeden, en 

uygun fiyatla hizmet 
vermektedir.

72m2

68+4 m2 veranda tek katlı prefabrik konut

VP538 Single storey prefabricated house



www.villayapi.com



22 Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.prefabrikevfiyatlari.com

Villa yapı
constructs long term 

habitats, wits his high 
quality and professional 

construction concept.

Villa yapı
yüksek kaliteli ve 

profesyonel inşaat 
anlayışıyla, uzun yıllar 

kullanılabilecek 
yaşam alanları

inşa eder.

75m2

75 m2  tek katlı prefabrik konut

VP519 Single storey prefabricated house



23Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.prefabrikevfiyatlari.com

Villa yapı
consructs builidings 

suitable for the climate 
conditions in the entire 

regions of Turkey.

Villa yapı
       Türkiye’nin bütün 
bölgelerindeki iklim 
koşullarına uygun 
özellikte binalar

inşa eder.

77m2

69+8 m2 tek katlı prefabrik konut

VP520Single storey prefabricated house



24 Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.prefabrikevfiyatlari.com

Villa yapı
offers his customers, 

qualified solutions 
with relevant costs, by 

manufacturing most of 
the materials itself.

Villa yapı
kullandığı malzemenin bir 
çoğunu kendi üreterek, 

müşterilerine uygun 
maliyetle, kaliteli 

çözümler sunar.

78m2

70+8 m2 veranda tek katlı prefabrik konut

VP521 Single storey prefabricated house



www.villayapi.com



26 Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.prefabrikevfiyatlari.com

Villa yapı
carries out 

manufacturing and 
configuration, by using 

the right time as a result 
of static calculations.

Villa yapı
imalat ve kurulumu, statik 
hesaplamalar sonucu, 

doğru malzemeyi, 
uygun kesite ve doğru 

yerde kullanarak 
yapar.

81 m2

70 + 11m2 veranda tek katlı prefabrik konut

VP522 Single storey prefabricated house



27Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.prefabrikevfiyatlari.com

Villa yapı
includes the entire 

materials used in 
residential buildings, in 

the scope of warranty, 
grounding them on ISO 9001, 

TSE, TUV quality certificates.

Villa yapı
       konutlarda kullandığı 
malzemenin tamamını, 

ISO 9001, TSE, TUV 
kalite belgelerine 

dayandırarak 
garanti kapsamı 
dahilinde tutar.

82m2

79+3 m2 veranda tek katlı prefabrik konut

VP523Single storey prefabricated house



28 Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.prefabrikevfiyatlari.com

Villa yapı
even after years, 

can remove and 
reassemble the 

buildings configurated by 
himself to different places 

when reguested.

Villa yapı
kurulumunu yaptığı 

binaların istenildiği 
taktirde yıllar sonra

olsada söküp farklı 
bir yere montajını 

yapabilmektedir. 

84m2

70+14 m2 veranda tek katlı prefabrik konut

VP524 Single storey prefabricated house



29Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.prefabrikevfiyatlari.com

Villa yapı
with his expert thecnical 

staff, turn your dreams 
first to project, then make 

them come true.

Villa yapı
       uzman teknik 

personeliyle, 
hayallerinizi önce 

projeye sonra 
hayata geçirir.

86m2

86 m2 tek katlı prefabrik konut

VP525Single storey prefabricated house



30 Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.prefabrikevfiyatlari.com

Villa yapı
constructs his 

buildings suitable for 
first degree earthquake 

zone.

Villa yapı
binalarını 1. derecede  

deprem kuşağına 
uygun özellikte inşaa  

etmektedir.

93m2

83+10 m2 veranda tek katlı prefabrik konut

VP526 Single storey prefabricated house



31Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.prefabrikevfiyatlari.com

Villa yapı
includes the entire 

materials used in 
residential buildings, in 

the scope of warranty, 
grounding them on ISO 9001, 

TSE, TUV quality certificates.

Villa yapı
       konutlarda kullandığı 
malzemenin tamamını, 

ISO 9001, TSE, TUV 
kalite belgelerine 

dayandırarak 
garanti kapsamı 
dahilinde tutar.

96m2

89+7 m2 veranda tek katlı prefabrik konut

VP527Single storey prefabricated house



32 Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.prefabrikevfiyatlari.com

Villa yapı
our most capital 

reference is the 
costumers we satisfy.

Villa yapı
olarak en

büyük referansımız, 
memnun ettiğimiz 
müşterilerimizdir.

98m2

94+4 m2 veranda tek katlı prefabrik konut

VP528 Single storey prefabricated house



www.villayapi.com
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35Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.prefabrikevfiyatlari.com

Villa yapı
for for your dream 

project, you can 
call Villa yapı

right now.

Villa yapı
hayallerinizdeki

proje için şimdi 
Villa Yapı’yı 

arayabilirsiniz

110m2

108 + 2 m2 veranda tek katlı prefabrik konut

VP529Single storey prefabricated house



36 Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.prefabrikevfiyatlari.com

Villa yapı
serves with relevant 

costs, without 
compromising his high 

quality standarts.

Villa yapı
yüksek kalite 

standartlarından 
ödün vermeden, en 

uygun fiyatla hizmet 
vermektedir.

113m2

108+5 m2  veranda tek katlı prefabrik konut

VP530 Single storey prefabricated house



37Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.prefabrikevfiyatlari.com

Villa yapı
hayallerinizdeki

proje için şimdi 
Villa Yapı’yı 

arayabilirsiniz

117m2

Villa yapı
for your dream project,

you can call Villa yapı
right now.

104+13 m2 veranda tek katlı prefabrik konut

VP531Single storey prefabricated house



38 Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.prefabrikevfiyatlari.com

Villa yapı
serves with relevant 

costs, without 
compromising his high 

quality standarts.

Villa yapı
yüksek kalite 

standartlarından 
ödün vermeden, en 

uygun fiyatla hizmet 
vermektedir.

121m2

113+8 m2 veranda tek katlı prefabrik konut

VP534 Single storey prefabricated house



39Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.prefabrikevfiyatlari.com

Villa yapı
statik hesapları tüm 
doğa koşulları göz 

önüne alarak 
yapmaktadır.

122m2

Villa yapı
carries out the static 

calculations, considering 
entrie nature conditions.

111+11 m2 veranda tek katlı prefabrik konut

VP532Single storey prefabricated house



40 Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.prefabrikevfiyatlari.com

Villa yapı
carries out the 

static calculations, 
considering entrie 

nature conditions.

Villa yapı
statik hesapları tüm 
doğa koşulları göz 

önüne alarak 
yapmaktadır.

123m2

109+14 m2 veranda tek katlı prefabrik konut

VP533 Single storey prefabricated house



41Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.prefabrikevfiyatlari.com

Villa yapı
olarak en

büyük referansımız, 
memnun ettiğimiz 
müşterilerimizdir.

126m2

Villa yapı
our most capital 

reference is the 
costumers we satisfy.

113+13 m2 veranda tek katlı prefabrik konut

VP535Single storey prefabricated house



42 Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.prefabrikevfiyatlari.com

Villa yapı
serves with relevant 

costs, without 
compromising his high 

quality standarts.

Villa yapı
yüksek kalite 

standartlarından 
ödün vermeden, 

en uygun 
fiyatla hizmet 

vermektedir.

129m2

129 m2 tek katlı prefabrik konut

VP536 Single storey prefabricated house



43Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.prefabrikevfiyatlari.com

Villa yapı
statik hesapları tüm 
doğa koşulları göz 

önüne alarak 
yapmaktadır.

166m2

Villa yapı
carries out the static 

calculations, considering 
entrie nature conditions.

147+19 m2 veranda tek katlı prefabrik konut

VP537Single storey prefabricated house



İKİ KATLI KONUTLAR
DOUBLE STOREY HOUSES



www.villayapi.com



www.villayapi.com
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Villa yapı
hayallerinizdeki

proje için şimdi 
Villa Yapı’yı 

arayabilirsiniz

Zemin Kat Planı
Ground Floor Plan

38m2 + 3m2=41m2

1. Kat Planı
First Floor Plan

38m2 + 3m2=41m2

82m2

76+6 m2 veranda iki katlı prefabrik konut

Double storey prefabricated house

Villa yapı
for your dream project, 

you can call Villa yapı
right now.

VP711

47Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.prefabrikevfiyatlari.com



48 Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.prefabrikevfiyatlari.com

Villa yapı
constructs buildings 

suitable for the 
climate conditions 

in the entire regions of 
Turkey.

Villa yapı
Türkiye’nin bütün 

bölgelerindeki iklim 
koşullarına uygun 
özellikte binalar

inşa eder.

92m2

82+10 m2 veranda çift katlı prefabrik konut

Double storey prefabricated houseVP712
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49Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.prefabrikevfiyatlari.com

Villa yapı
Türkiye’nin bütün 

bölgelerindeki iklim 
koşullarına uygun 
özellikte binalar

inşa eder.

100m2

84+16 m2 veranda çift katlı prefabrik konut

Villa yapı
constructs buildings 

suitable for the climate 
conditions in the entire 

regions of Turkey.
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1. Kat Planı
First Floor Plan

42m2

Zemin Kat Planı
Ground Floor Plan

42m2 + 16m2=58m2



50 Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.prefabrikevfiyatlari.com

Villa yapı
for your dream 

project, you can
call Villa yapı

right now.

Villa yapı
hayallerinizdeki

proje için şimdi 
Villa Yapı’yı 

arayabilirsiniz

100m2

90+10 m2 veranda iki katlı prefabrik konut

VP714
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Double storey prefabricated house

Zemin Kat Planı
Ground Floor Plan

45m2 + 7m2=52m2

1. Kat Planı
First Floor Plan

45m2 + 3m2=48m2



51Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.prefabrikevfiyatlari.com

Villa yapı
Türkiye’nin bütün 

bölgelerindeki iklim 
koşullarına uygun 
özellikte binalar

inşa eder.

105m2

95+10 m2 veranda çift katlı prefabrik konut

Villa yapı
constructs buildings 

suitable for the climate 
conditions in the entire 

regions of Turkey.

VP715Double storey prefabricated house

Zemin Kat Planı
Ground Floor Plan

46m2 + 5m2=51m2

1. Kat Planı
First Floor Plan

49m2 + 5m2=54m2



52 Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.prefabrikevfiyatlari.com

114m2

98+16 m2 veranda iki katlı prefabrik konut

VP716

Villa yapı
serves with relevant 

costs, without 
compromising his high 

quality standarts.

Villa yapı
yüksek kalite 

standartlarından 
ödün vermeden, 

en uygun 
fiyatla hizmet 

vermektedir.

Double storey prefabricated house

Zemin Kat Planı
Ground Floor Plan

49m2 + 9m2=58m2

1. Kat Planı
First Floor Plan

49m2 + 7m2=56m2



53Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.prefabrikevfiyatlari.com

118m2

102+16 m2 veranda çift katlı prefabrik konut
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GİRİŞ
2m2

BANYO
BATHROOM

6m2

SALON
LOUNGE

22m2

160*200

160*200

Villa yapı
statik hesapları tüm 
doğa koşulları göz 

önüne alarak 
yapmaktadır.

Villa yapı
carries out the static 

calculations, considering 
entrie nature conditions.

VP717Double storey prefabricated house

Zemin Kat Planı
Ground Floor Plan

51m2 + 9m2=60m2

1. Kat Planı
First Floor Plan

51m2 + 7m2=58m2
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119m2

98+21 m2 veranda iki katlı prefabrik konut

VP718

Villa yapı
serves with relevant 

costs, without 
compromising his high 

quality standarts.

Villa yapı
yüksek kalite 

standartlarından 
ödün vermeden, 

en uygun 
fiyatla hizmet 

vermektedir.

Double storey prefabricated house

Zemin Kat Planı
Ground Floor Plan

49m2 + 16m2=65m2

1. Kat Planı
First Floor Plan

49m2 + 5m2=54m2



55Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.prefabrikevfiyatlari.com

131m2

110+21 m2 veranda çift katlı prefabrik konut

Villa yapı
statik hesapları tüm 
doğa koşulları göz 

önüne alarak 
yapmaktadır.

Villa yapı
carries out the static 

calculations, considering 
entrie nature conditions.

VP719Double storey prefabricated house

Zemin Kat Planı
Ground Floor Plan

54m2 + 18m2=72m2

1. Kat Planı
First Floor Plan

56m2 + 3m2=59m2



www.villayapi.com
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Villa yapı
Türkiye’nin bütün 

bölgelerindeki iklim 
koşullarına uygun 
özellikte binalar

inşa eder.

134m2

124+10 m2 veranda çift katlı prefabrik konut

Villa yapı
constructs buildings 

suitable for the climate 
conditions in the entire 

regions of Turkey.
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VP720Double storey prefabricated house

Zemin Kat Planı
Ground Floor Plan

74m2 + 5m2=79m2

1. Kat Planı
First Floor Plan

50m2 + 5m2=55m2
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142m2

128+14 m2 veranda iki katlı prefabrik konut

VP721

Villa yapı
serves with relevant 

costs, without 
compromising his high 

quality standarts.

Villa yapı
yüksek kalite 

standartlarından 
ödün vermeden, 

en uygun 
fiyatla hizmet 

vermektedir.

Double storey prefabricated house

Zemin Kat Planı
Ground Floor Plan

64m2 + 14m2=78m2

1. Kat Planı
First Floor Plan

64m2



59Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.prefabrikevfiyatlari.com

149 m2

116+33 m2 veranda çift katlı prefabrik konut

Villa yapı
statik hesapları tüm 
doğa koşulları göz 

önüne alarak 
yapmaktadır.

Villa yapı
carries out the static 

calculations, considering 
entrie nature conditions.

VP722Double storey prefabricated house

Zemin Kat Planı
Ground Floor Plan

58m2 + 23m2=81m2

1. Kat Planı
First Floor Plan

58m2 + 10m2=68m2
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150m2

132+18 m2 veranda iki katlı prefabrik konut

VP723

Villa yapı
serves with relevant 

costs, without 
compromising his high 

quality standarts.

Villa yapı
yüksek kalite 

standartlarından 
ödün vermeden, 

en uygun 
fiyatla hizmet 

vermektedir.

Double storey prefabricated house

Zemin Kat Planı
Ground Floor Plan

64m2 + 11m2=75m2

1. Kat Planı
First Floor Plan

68m2 + 7m2=75m2



61Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.prefabrikevfiyatlari.com

155 m2

139+16 m2 veranda çift katlı prefabrik konut

Villa yapı
statik hesapları tüm 
doğa koşulları göz 

önüne alarak 
yapmaktadır.

Villa yapı
carries out the static 

calculations, considering 
entrie nature conditions.

VP724Double storey prefabricated house

Zemin Kat Planı
Ground Floor Plan

73m2 + 5m2=78m2

1. Kat Planı
First Floor Plan

66m2 + 11m2=77m2



62 Fiyatlarımız için / For price inquiries please go to www.prefabrikevfiyatlari.com

158m2

132+26 m2 veranda iki katlı prefabrik konut

VP725

Villa yapı
serves with relevant 

costs, without 
compromising his high 

quality standarts.

Villa yapı
yüksek kalite 

standartlarından 
ödün vermeden, 

en uygun 
fiyatla hizmet 

vermektedir.

Double storey prefabricated house

Zemin Kat Planı
Ground Floor Plan

66m2 + 20m2=86m2

1. Kat Planı
First Floor Plan

66m2 + 6m2=72m2



www.villayapi.com
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