
Hayalinizdeki eve giden en kısa yol

YTONG EV
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Ytong Ev ile sağlam
bir gelecek inşa edin

Güzel ve konforlu yaşamın, ideal evin tanımı kişiden kişiye 
değişse de herkes, içinde uzun yıllar rahat yaşayabileceği, 
ekonomik, sağlam ve güvende hissettiren, yaşam tarzı ve 
ihtiyaçlarıyla uyumlu, kişisel zevklerini yansıtan bir ev ister. 
Böyle bir eve sahip olma fikri güzeldir ancak kendi evini 
inşa etmek bazen zorlu bir yolculuğa dönebilir. Mimari 
tasarım ve projelendirme, yapım sisteminin ve kullanılacak 
yapı malzemelerinin seçilmesi, uygulamayı yapacak çözüm 
ortaklarını belirleme ve yasal başvurular gibi alınması gereken 
birçok karar ve yapılması gereken birçok iş vardır. 

Ytong, hayalinizdeki evi inşa etmek için ihtiyaç duyacağınız
pek çok konuda size büyük kolaylık ve tasarruf sağlayacak 
bir yapı sistemi sunuyor. İçerisinde nesiller boyu güvenle 
yaşanacak, sağlam, çevreyle dost, stil sahibi ve fonksiyonel 
tasarıma sahip Ytong Ev ile tanışın.
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Ytong Ev, Ytong Paneller kullanılarak yığma 
yapı sistemiyle ile inşa edilir. Ytong Paneller, 
mühendislik kurallarına uygun biçimde çelik 
donatılı olarak üretilen, son derece sağlam, 
büyük boyutlu yapı elemanlarıdır. Paneller 
projenize uygun statik özelliklerde üretilir ve 
montaja hazır olarak teslim edilir. Şantiyede 
bir vinç kullanılarak basitçe bir araya getirilir.

Ytong Panellerden oluşan bu yapım sistemi, 
kaliteden ve yapısal konfordan ödün 
vermeden inşaat süresini kısaltır. Deneyimli 
Ytong Panel montaj ekipleri, 100 m²’lik tek 
katlı bir evin kaba inşaatını 4 hafta içinde 
tamamlayabilir. Yüksek kalitesi yanında
Ytong Ev, hız ve inşaat kolaylığı nedeniyle de 
tercih nedenidir.

Ytong Ev, güvenli bir gelecek ve güzel     
bir yaşam için hep hayalini kurduğunuz     
o müstakil konutu yapmanız için size tüm 
imkanları sunuyor. İncelikle tasarlanmış 
ev projelerine ücretsiz erişim imkanı, 
güvenli bir yapı sistemi, kaliteli yapı 
malzemeleri ve deneyimli uygulama 
ekipleriyle işinizi kolaylaştırıyor.

Ytong uzmanlığı ve sağlam yapı sistemiyle, 
kaliteden ödün vermeden evinizi duvardan 
çatıya hızlı bir şekilde tamamlayın. 
Uygulamadaki kolaylığın getirdiği hız ile 
zamandan ve paradan tasarruf sağlarken; 
Ytong ürünlerinin sunduğu güveni ve 
ekonomik faydaları evinizde yaşadığınız 
sürece hissedeceksiniz.

Hayalindeki evi inşa etmek 
isteyenler için: Ytong Ev

Ytong Paneller ile çağdaş
bir ev yapım sistemi
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İster hazır ev modellerimizden birini seçin, ister bunları 
kişiselleştirin veya sıfırdan bir ev tasarlayın: Ytong Ev sistemiyle 
sağlam, güvenli ve doğayla uyumlu, nesiller boyu konfor ve 
sağlıkla yaşanacak bir eve sahip olursunuz.

Ytong Ev’in sıra dışı özellikleri

Depreme dayanıklı

Ytong Ev, Türkiye Deprem Yönetmeliği’ne 
uygundur. Ytong Evinizin dört duvarı
arasında daima güvende hissedeceksiniz.*
 
* Marmara ve Van depremleri sonrasında yapılan 
 incelemelerde, Ytong Yapı Sistemi ile inşa edilen 
 konutların depremi hasarsız atlattığı tespit edilmiştir.

Sağlam

Ytong Panellerle oluşturulan 
duvarlarınız, çatı ve döşemeniz son 
derece sağlamdır, darbelerden 
ve dış hava koşullarından, ısı 
farklarından, güneşten etkilenmez. 

A sınıfı enerji verimliliği

Ytong ürünlerinin yüksek ısı yalıtım 
performansı ile evinizde her iklim 
koşulunda hem yaz hem de kış aylarında 
daima konforlu hissedersiniz. A sınıfı 
enerji verimliliğine sahip evinizde ısıtma 
ve soğutma giderlerinden tasarruf edecek, 
yapı ömrünce kazançlı çıkacaksınız.

Çevreye saygılı

Ytong doğal hammaddelerden 
üretilir. İnşaat atıkları minimum 
seviyededir ve tamamen geri 
dönüştürülebilir. İçerisinde 
zararlı kimyasallar, petrol türevi 
malzemeler yer almaz.

Sağlıklı bir iç ortam

Mineral esaslı Ytong Paneller ile 
inşa edilen duvarlarınız ve çatınız 
nefes alır. Yoğuşma, küf gibi 
sorunlar yaşamazsınız.

Hız

Ytong Ev’in kolay yapım tekniği, inşaat 
süresini kısaltır. Hız, zamandan ve 
paradan tasarruf demektir.

Yangına karşı güvenli

Ytong yanmaz bir malzemedir. 
Bu evin çatısı altında güvenle 
yaşayabilirsiniz.

Gürültü kontrolü

Ytong Ev yüksek akustik 
performansı ile sizi dışarıdaki 
gürültülerden korur.

Kanıtlanmış Ytong kalitesi

Ytong, gazbeton yapı malzemesinin mucidi, 
dünyanın ve Türkiye’nin lider gazbeton 
üreticisidir. 50 yılı aşan tecrübemiz, 
uluslararası Ar-Ge gücümüz, yenilikçi 
ürünlerimiz, yaygın üretim, satış ve uygulama 
ağımız, ileri teknolojimiz ile yüksek kaliteli 
ürünleri seçtiğinizden emin olabilirsiniz.
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Ytong Ev’in duvarları, 
yığma yapılar için özel 
tasarlanmış Taşıyıcı Ytong 
Duvar Panelleri ile inşa 
edilir. Rüzgar ve deprem 
kuvvetlerini karşılayacak 
şekilde çelik donatılı 
olarak üretilen bu ürünler, 
büyük ebatlı ve kullanıma 
hazırdır.

İç ve Dış
Duvarlar

Güçlü bir yapı kabuğu için 
çatı da sağlam olmalıdır. 
Ytong Ev’in çatısı, ısı 
yalıtımı, yanmazlık 
ve hava sızdırmazlığı 
sağlayan Ytong Çatı 
Plağı ile inşa edilir. Çatıyı 
ister düz, ister eğimli, 
ister tonoz formunda 
inşa edebilirsiniz. Büyük 
boyutlu bu yapı elemanları 
ile çatıyı birkaç günde 
kapatabilirsiniz.

Ytong’un yüksek 
performanslı iç ve dış 
sıvaları, duvarlarınızda 
inşaatınızla uyumlu 
ve ekonomik bir bitiş 
seçeneği sunar.

A sınıfı enerji verimli 
olarak tasarlanan Ytong 
Ev’in mantolaması, 
Multipor Isı Yalıtım Levhası 
ile yapılır. Multipor, 
yanmaz ve mineral esaslı 
nefes alan bir ısı yalıtım 
levhasıdır. Uzun yıllar 
boyunca özelliklerini 
kaybetmez, bakım 
gerektirmez.

Evinizin kat döşemeleri 
Ytong Döşeme Plağı ile 
inşa edilir. Projenize 
uygun ölçülerde ve statik 
özelliklerde üretilir ve 
kullanıma hazır olarak 
teslim edilir.

Ytong’un özellikleri

Yüksek ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu 

Yanmazlık özelliği ile çok yüksek
yapısal yangın koruması

Çevre dostu ve sürdürülebilir

Mineral esaslıdır. Zararlı kimyasallar 
içermez. Rutubet, küf ve mantar yapmaz.

İyi ses yalıtımı

Yüksek yük taşıma kapasitesi

Uzun ömürlü ve sağlam

Hafif

Eviniz Ytong ürünleri ile
değer kazanacak

Yenilikçi, sağlam ve güvenli Ytong ürünleri kullanıldıkları yapılara değer 
katar. İyi bir ısı ve ses yalıtımı, yaz-kış dengeli bir oda sıcaklığı, düşük 
enerji tüketimi ve mükemmel yangın güvenliği sağlayan Ytong ürünlerinin 
avantajlarını evinizin her köşesinde yıllar boyunca yaşayabilirsiniz.

Çatı Isı Yalıtımı Kat Döşemeleri
Yüzey 

Kaplamaları

İç ve Dış Duvarlar Isı Yalıtımı

Kat Döşemeleri Yüzey Kaplamaları

Çatı
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Her bir ev, adını aldığı ağaca ev sahipliği yapacak şekilde 
tasarlandı. Yeni yaşamınızda, gölgesinde huzur bulmanız
için evinize adını veren ağaç fidesini size hediye edeceğiz.

Ücretsiz hazır ev projeleri

Ytong Ev’de farklı büyüklüklere sahip, tek ve 
iki katlı olarak tasarlanmış 4 ayrı ev modeli 
bulunuyor. Bu evlerin projelerini size ücretsiz 
sunuyoruz.

Eviniz size özel olsun

Evlerimiz, kullanıcıların farklılaşan isteklerine 
uyum sağlayabilmek için modüler tasarlandı. 
Bu sayede kendi planlarınızı hayata geçirmeniz de 
kolay olacak. Eviniz sizin beğeni ve tercihleriniz 
ile şekillenecek. 

Farklı cephe görünümleri için ister sıva ister 
doğal taş veya ahşap kaplama seçeneklerinden 
birini seçebilir; evinizin çatısını ister eğimli 
isterseniz modern görünümlü düz formda 
yapabilir, çatı penceresi ve güneş enerjisi 
panelleri yerleştirebilirsiniz.

Deneyimli Ytong Yetkili Uygulamacıları

Deneyimli Ytong Yetkili Uygulamacıları, 
projelendirmeden ruhsata kadar her aşamada, 
kaba inşaat teslim ya da anahtar teslim olarak 
hizmet sunmak için hazır. 

İhtiyaçlarınızı ve bütçenizi belirleyin. 
Projelerimizden birini seçin ya da aklınızdaki 
projeyi aktarın. Hazır projedeki değişikliklerden, 
sıfırdan yeni bir modelin projelendirilmesine, 
maliyetlerin belirlenmesinden anahtar teslim                             

inşaata kadar her aşamada Ytong çözüm 
ortakları yanınızda olacak.

Size en yakın uygulamacıyla randevulaşmak 
ve fiyat almak için ytong.com.tr adresini 
ziyaret edebilirsiniz.

Stil Sahibi Evler

Tasarımcılarımız Ytong Ev modellerini farklı 
büyüklüklerde, kullanışlı, sıcak yuvalar olarak 
planladı. Ev modellerimizden size uygun 
olanını seçerek, kır evinden yazlık eve, deniz 
kıyısından dağ yamacına kadar her iklim 
koşuluna uygun bir ev inşa edebilirsiniz.

Ytong Ev modellerini tasarlarken 
sürdürülebilirliği de esas aldık. Güzel ve

dikkat çeken bir görünüş için yerel mimari 
ile uyumlu, yaratıcı cephe tasarımları 
sunmaya çalıştık. Evinizin cephesini, yerel 
taş veya ahşaplarla kaplamak, lojistik 
masrafları ve zaman kayıplarını en aza 
indirecektir. Dilerseniz kaplamalı veya sıvalı 
bitişle evlerinize hayal ettiğiniz görünümü 
kazandırabilirsiniz.

Ytong desteği her aşamada yanınızda

Ardıç Evi Zeytin Evi

Gürgen Evi Meşe Evi
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En güzel dilekleriniz
bu evde tohumlanacak.
Kompaktlığı ve işlevselliği öne çıkaran Ardıç Evi, mimarisindeki küçük 
oyunlarla iki farklı yapının bir araya gelmesinden oluştuğu izlenimini 
bırakıyor. Farklı yönlere eğimli iki çatı, cephelerde kullanılan farklı 
malzemeler, farklı yükseklikte planlanan alanlarla kendine özgü 
bir karakter kazanan Ardıç Evi, doğal, kullanışlı ve sıcak bir yuvaya 
dönüşüyor.

Anadolu’da dilek ağacı olarak görülen, tohumları şifa getiren 
ardıç ağacından adını alan bu evde sizin de en güzel dilekleriniz 
gerçekleşmeyi bekliyor.
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Brüt : 86,9 m²
Net : 69,15 m²
Teras : 15,8 m²

Ardıç Evi - 2+1

 Giriş Holü+Koridor : 11 m²

 Yaşama Alanı : 24,2 m²

 Çocuk Odası : 10,1 m²

 Yatak Odası : 17,9 m²

 Banyo : 5,95 m²

 Teras : 15,8 m²
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Nesiller boyu
sürecek

bir mutluluğa
kapı açın.

Gürgen Evi, mimarisinden malzeme 
kullanımına doğa ile yakın ilişki 

kurabileceğiniz bir tasarım sunuyor. 
Farklı yönlerdeki iki beşik çatılı kütlenin 

bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bu 
tasarım, mekânları işlevlerine göre 

değerlendiriyor. İç ve dış alanları
en verimli şekilde kullanan Gürgen Evi,
her mevsimin keyfini doyasıya yaşatan

bir yuva oluyor.

Gürgen Evi adını, dayanıklılığı ve
uzun ömrüyle bilinen gürgen ağacından 

alıyor ve nesiller boyu sürecek mutlu
bir yaşam vaat ediyor.
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 Giriş Holü : 7,5 m²

 Misafir Odası : 12,6 m² 

 Yaşama Alanı : 24,8 m²

 Mutfak : 12,9 m²

 Yatak Odası : 13,5 m²

 Ebeveyn Banyosu : 3,7 m²

 Çocuk Odası : 13,5 m²

 Banyo : 5,1 m²

 Koridor : 6,8 m²

 Teras : 41,6 m²

Gürgen Evi - 3+1

Brüt : 117,3 m²
Net : 100,5 m²
Teras : 41,6 m²
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Geleneğin moderne
yansıdığı huzurlu

bir yuva…

Geleneksel Türk Evi’nden ilham alan Zeytin Evi, hem yapı 
unsurlarıyla hem mekân kullanımıyla hem de sürdürülebilirliğe 
verdiği önemle geleneğin modern bir yorumu olmayı başarırken, 
zarif ve mütevazı tavrını da koruyor. Zeytin Evi, güneş ışığından bolca 
yararlanan, doğayla iç içe olduğunu evin her köşesinde hissettiren, 
ferah ve işlevsel bir tasarımın ürünü olarak öne çıkıyor.

Doğanın insanoğluna sunduğu en değerli ağaçlardan biridir zeytin 
ağacı. Barış ve bereketin sembolü olan bu muhteşem ağaçtan ismini 
alan Zeytin Evi’nde huzurlu ve ferah bir yaşam sizi bekliyor.
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Zeytin Evi - 4+1

Brüt : 187,4 m²
Net : 136 m²
Teras : 33 m²

Birinci Kat Planı

 Çocuk Odası : 10,3 m²

 Çocuk Odası 2 : 14,8 m²

 Koridor : 11,7 m²

 Ebeveyn Yatak Odası : 17,8 m²

 Ebeveyn Banyosu : 3,7 m²

 Banyo : 3,4 m²

Zemin Kat Planı

 Giriş Holü : 7,5 m²

 Yaşama Alanı+Mutfak : 41,9 m²

 İç Bahçe : 11 m²

 Misafir Odası : 17,8 m²

 Ebeveyn Banyosu : 3,7 m²

 Banyo : 3,4 m²

 Teras : 33 m²
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Antik çağlardan bu yana güç ve dayanıklılığın sembolü olan 
kadim meşe ağacından ilham alan Meşe Evi, her dem canlılığı ve 

mutluluğu tercih edenlere ideal bir yaşam alanı sunuyor.

Sağlam temeller üzerine
kurulmuş mutluluk

bu evde yaşar.

İkiz ev tasarımının kompakt ve minimal bir formda yorumu olan 
Meşe Evi’nde iki yapı, farklı kimlikler oluşturacak şekilde birbirinden 
ayrılıyor ve iki evin de her cepheden gün ışığı ile buluşmasına olanak 
tanınıyor. Neredeyse yapının içine sızan yeşil alanlarla bir anlamda 
doğa kucaklanıyor. Her cephenin farklı algılar yaratacak şekilde 
tasarlanması ile yapı, dinamik bir görünüm kazanıyor.

Yaşam alanları ile yatak odalarının farklı katlarda konumlanmasıyla 
bir mahremiyet duygusu yaratılırken, açık alanlarda da benzer
bir mahremiyet aynı parseli paylaşan iki evin kendisine
özel bahçe düzenlemesi ve peyzaj mekânlarıyla sağlanıyor.
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Meşe Evi - 3+1

Brüt : 161 m²
Net : 119,7 m²
Teras : 14 m²

Zemin Kat Planı

 Giriş Holü : 9,7 m²

 Mutfak : 10,5 m²

 Yaşama Alanı : 25 m²

 Banyo : 4,8 m²

 Misafir Odası : 14,2 m²

 Teras : 14 m²

Birinci Kat Planı

 Çocuk Odası : 14,2 m²

 Koridor : 5,3 m²

 Yatak Odası 2 : 20,2 m²

 Balkon : 5,8 m²

 Ebeveyn Banyosu : 5 m²

 Banyo : 5 m²
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Daha fazla bilgi ve teklif almak için
web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Türk Ytong Sanayi A.Ş. www.ytong.com.tr


