


Welcome to
Blue Homes



A Luxury Everyone

Can Afford

“Herkesin Ulasabilecegi Lüks”



A man’s home is the mirror 
of his personality and
his worldview.      
       C.Kersey

Bir insanın evi, kişiliğinin ve 
dünya görüşünün aynasıdır. 
       C.Kersey

The story of two men rebuilding a city in the heart of Europe, 
Emperor Napoleon the 3rd and his mighty governor  Baron 
Haussmann, Inspired by the their story of Paris, living in
magnificent architectural homes are no longer a dream.

Avrupa’nın göbeğinde bir şehri adeta tersyüz ederek yeniden 
inşa eden iki adamın, 
İmparator III. Napolyon ve onun kudretli valisi Haussmann’ın 
hikâyesinden ilham alarak çıktığımız bu yolda Paris’in 
muhteşem mimari eserlerinde yaşamak artık hayal değil...
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Blue Homes
Life Style

“Mavi evler hayat tarzı”



LIVE THE
BLUE HOMES 
LIFESTYLES

Mavi Evler Hayat Tarzı

A spectacular experience 
combining the rich facades
comfort and palace atmosphere
with the coziness of your home is 
awaiting for you in Blue Homes. We have
combined the magnificence and historical
pattern of the Europian architecture with 
today’s technology and modern
architectural understanding in Blue Homes.

Luxury will be a part of your life in Blue Homes 
with fair price to reward yourself and your family
Special opportunities you cannot find anywhere 
else.

Zengin dış görünüm ve saray atmosferini
uygun bütçe ile birleştiren, göz alıcı bir
yaşam Mavi Evler’de sizi bekliyor. 
Avrupa mimarisinin görkemi ve
tarihi dokusu, günümüz teknolojisi ve 
modern mimari anlayışı ile Mavi Evler’de
buluşturduk.

Kendini ayrıcalıklı hissetmek, kendinizi 
ve ailenizi ödüllendirmek için ve başka 
hiçbir yerde bulamayacağınız imkânlarla 
sunulan lüks Mavi Evler’de hayatınızın bir 
parçası olacak.

Saraylara layık bir yaşam

A life worthy of palaces





EXPLORE
GRC

WALL PANELS

GRC
DUVAR PANELLERİ

Heat Insulated Precast Wall Panels
appearance, heat and sound 
insulation, and also earthquake
provides security.Panels with galvanized 
steel construction itn accordance flexible 
and high strength with earthquake regulations 
Heat insulated wall panelsis a monolithic system 
which saved money and time from  mason works, 
painting and isolation works 

Isı Yalıtımlı Prekast Cephe Panelleri estetik 
görünüm, ısı ve ses yalıtımı, ve de deprem 
güvenliği saglar.

Paneller galvanizli çelik konstrüksiyon ile 
deprem yönetmeliklerine tam uygun olarak 
esnek ve yüksek mukavemetlidir.

Isı yalıtımlı duvar panelleri, duvar örgü işlerinden 
duvar boyasından, mantolama ve dekoratif cephe 
uygulamalarından, para ve zamandan
kurtaran yekpare bir sistemdir.





Your Dream House



Your Dream House
“Hayalinizdeki eviniz”



















































































Ön Üretimli Prefabrik Prekast Yapılarımızın Teknik Özellikleri:
Mavi Evler prefabrik prekast yapı sistemi, 80 kg/m² kar yükü, 102 km/h rüzgar hızı, 
1. derece deprem şartları ve 3. iklim bölgesi esas alınarak üretilmektedir.

Dış Duvar Panelleri ve İç Duvar Bölmeleri Teknik Özellikleri:
Dış duvarlar, uluslararası GRC (Glass Fiber Reinforcement Concrete) üretim sertifikalarına 
göre imal edilir, kendi içinde izolasyon ve konstrüksüyona sahiptir. dış kabuk 18 mm kalınlığında 
olup darbelere üstün dayanım sağlar. İç karkas fabrikasyon galvaniz profillerle oluşturulup. min. 15 
cm kalınlığında duvar paneli haline getirilip içerisine 5 cm 70 dansite taşyünü konarak izolasyonu 
sağlanmaktadır.

İç paneller 8x1250x2500 mm ebatlarında alçıpan levhalardan imal edilir. 
Isı ve ses yalıtımı için taşyünü kullanılır.

Ağır Çelik Taşıyıcı Özellikleri:
NPI kolon, dolu gövdeli çelik makas ve aşıklardan oluşmuş olup rüzgar bağlantıları
yapılır. Bağlantılar çelik civata ve somunla sağlamlaştırılır. Rüzgar hızı 102 km/s (h:0-8 m) 
TS498, kar yükü 80 kg/m², fabrikada üretilen ve önceden alıcı tarafından hazırlanan zemin
betonu üzerine montajı yapılır.
1. derece deprem koşulları dikkate alınarak tasarlanan ağır çelik konstrüksüyon, hafif çelik 
villalarda yaşanan güvenlik problemlerini ortadan kaldırır. 

Kapılar:
Dış kapılar 100x200 cm ölçülerinde çelik kapı olarak imal edilir. İç kapılar 80x200 ölçülerinde
paslanmaz galvaniz saç kasalı ahşap amerikan kapı olarak imal edilir. Alüminyum ve PVC kapılar 
opsiyonel olarak yapılabilir. İç ve dış kapılarda TSE belgeli kilitler kullanılmaktadır.

Pencere ve Vasistaslar:
PVC esaslı malzemeden 4+9+4 mm ısı camlı imal edilir. TSE belgeli PVC doğramalar opsiyonel 
olarak üretime uygun farklı ölçülerde yapılır

Tavan Kaplamaları ve Yalıtımı:
Tavan kaplaması olarak 12mm kalınlığında alçıpan levhalar kullanılır. Tavan yalıtımı olarak 
asma tavan alçıpanı üzerine 80mm kalılığında camyünü serilir. Opsiyonel olarak 160mm çiftkat 
izocam serilebilir. Islak mekanların tavanlarına betopan levha uygulanmaktadır.

Çatı Kaplamaları ve Yalıtımı:
Çatı kaplaması aşıklar üzerine paslanmaz boyasız naturel trapez saç uygulanır. PVC esaslı kare 
yağmur dereleri ve aksesuarları gizli oluk şeklinde dış cephepanelinin altında gizlenir.

İç Kaplamalar (opsiyonel):
Bina iç duvarları üzerine yapılan bu sistem estetik görünmekte ve yalıtım sağlamaktadır. İç duvar
kaplamaları beyaz alçıpan, ıslak mekanlarda yeşil alçıpan uygulanmaktadır. İç panel yüzeyleri 
ve alçıpan yüzeyler beyaz plastik boya ile boyanır.Yapılarımızda TSE  belgeli boyalar kullanılır.

Elektrik Tesisatı:
Elektrik Tesisatı TSE belgeli PVC esaslı kablo kanalı kullanılarak döşenir. Anahtarlar, prizler, 
sigortalar, ve aydınlatma armatürleri TSE belgeli malzemelerden kullanılır. 

Sıhhi Tesisatları:
Temiz ve pis su tesisatı PVC esaslı TSE belgeli boru kullanılarak panel üzerinden döşenir. Vitrifiye 
ürünleri duş teknesi, lavabo, yer taşı ve klozet TSE belgeli ürünlerikullanmaktadır. Temiz su ve pis su 
tesisatı 1 m. bina dışına çıkarılıp bırakılır.



Fiyatlarımıza dahil olmayanlar:

a) Binanın montajı için alınma sı gereken tüm gerekli plan, proje, yasal izinler(Belediye,...vs.) 
ve montaj için uygun yasal ortamın sağlanması
b) Yukarıda yüklenici y-tarafından yapılacak işlerin dışındaki tüm işler MÜŞTERİYE aittir.
c) Ürünün konulacağı zeminin terazisinde hazırlanması ve edütü (tarafınıza verilen plana 
göre atılması zaruridir) ile hertürlü harfiyat ve çevre düzenleme işleri, bina ile zemin betonu 
arasındaki hertürlü yalıtım işlerinin yapılması
d) Bina kaba montajı sonrası zemine şap atılması (dış cephede zeminde membran üzerinde 
dışa meyilli şap uygulanmalıdır. İç şapın dış şaptan 2cm yüksek olması gerekmektedir.)
e) Zemin ve ıslak hacim duvar kaplamaları (Seramik, pvc, parke ve mermer. Fayans 
kaplamadan önce yeşil alçıpan kaplanmalı, üzerine tel çekilmeli sonra fayans uygulaması 
yapılmalıdır.)
f) Ürünün harici dış bağlantılarının (elektrik, pis su, temiz su, vs,...) malzeme ve işçiliğinin 
yapılması
g) Montaj esnasında kullanılacak olan elektrik, iskele kurulunu, vinç temini
h) Montaj yeri İstanbul anadolu yakası dışında ise gönderielecek montaj ve boya ekiplerinin 
konaklama ve yemek bedelleri
i) Temiz su tesisat basınç dengeleyici ve tesisat ana bağlantı girişinin havalandırması 
malzeme ve işçilikleri
j) Malzemelerin çalınmalara karşı karşı güvenliğinin sağlanması, malzeme güvenliğinin 
sağlanması kapalı bir alan içinde deforme olmayacak, su ile temasetmeyecek şekilde 
depolanması, malzemelerin su ve yağmura maruz kalmaması,  açık alanda depolanması 
durumunda üst üste konulmaması
k) Telefon, bilgisayar ve UPS tesisatları, malzemeleri ve işçilikleri
l) Elektrik ana dağıtım panosu( Sayaç, kofra, ana sigorta,...vs) ve yapının topraklama işlerinin 
yapılması.
m) Isıtma ve soğutma tesisatları (kalorifer, kombi, klima, termosifon, petek, radtatör,...vs) su 
sayacı ve vitrifiye malzemelerinin montajları
n) Balkon ve veranda korkulukları, mutfak dolapları, banyo dolapları, ayna, sabunluk, 
kağtlık,...vs  temini ve montajı
o) Arsanıza su basmanı veya temel yapmadan/yaptırmadan, SGK müdürlüne adınıza dosya 
açtırmanız ileride iskan alırken asgari işçilikten cezaya maruz kalmamanız için gereklidir. Bu 
konu SGK kurumunun özel isteği ile sözleşmeye eklenmiştir.
p) Nakliye aracının montaj sahasına kadar ulaşamadığı durumlarda, malzemelerin montaj 
sahasına sevk edilebilmesi için araca yüklenmesi,taşınması ve indirilmesi.
r) Montaj sonrası ortaya çıkan atık malzemelerin itilafı ve çöplerin kaldırılması.
n) Nakliye ve nakliye sigortası, konteynerın şantiyede araç üzerinden indirilmesi...

                                                                                                  fiyatlarımıza dahil değildir.

Mavi Evler, ev modellerinde ve teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Technical Specifications of Prefabricated Prefabricated Precast Structures:
Blue Homes prefabricated GRC structure system is produces by basing on 80 kg/m² snow
oad, 102 km/h wind speed, 1st degree earthquake conditions and 3rd climatic regions.

Exterior Wall Panels and Interior Wall Partitions Technical Specifications:
The outer walls are manufactured according to the international GRC (Glassfiber Reinforcement 
Concrete) production certificates, and have internal insulation and construction. Outer shell is 
18 mm thick and provides superior resistance to impacts. Internal carcass is fabricated with 
galvanized profiles. And they are formed into wall panels with minimum thickness of 15cm filled 
with 5 cm 70 density stone wool insulation.

The inner panels are made of 8x1250x2500 mm gypsum boards.
Rockwool is used for heat and sound insulation.

Heavy Steel Carrier Features:
NPI column which are formed of full-body steel scissors and small beams, wind connections 
are made. Connections are secured with steel bolts and nuts. Wind speed 102 km / h (h: 0-8 m)
TS498, snow load 80 kg / m², factory-produced and prepared by the buyer on the ground
concrete is made.
The heavy steel construction designed by taking into the 1st degree earthquake conditions
consideration; eliminates the security problems experienced in mild steel villas.

Doors:
Exterior doors are manufactured as steel doors with dimensions of 100x200 cm. Interior doors
size 80x200 and stainless steel galvanizes are manufactured as American style doors. 
Aluminum and PVC doors are optional. TSE certified locks are used in interior and exterior doors.

Window and Vasistas:
4 + 9 + 4 mm heat glass is produced from PVC based material. TSE certified PVC joinery
can be made in different sizes for optional production.

Ceiling Cladding and Insulation:
12mm thick gypsum board sheets are used as ceiling covering. Glass ceiling of 80mm is laid
over the suspended ceiling plasterboard as ceiling insulation. Optional 160mm double ply
can be laid. Betopan plate is applied to the ceilings of wet spaces.

Roof Coverings and Insulation:
Stainless stainless natural trapezoidal sheets are applied on the roof covering small beams.
PVC-based square rain gutters and accessories are hidden under the outer groove
in the form of a hidden groove.

Interior Coatings (optional):
This system on the interior walls of the building looks aesthetically pleasing and provides
insulation. Interior wall coverings are applied in white drywall, wet places in green drywall.
Interior panel surfaces and drywall surfaces are painted with white plastic paint.
TSE certified paints are used in our buildings.

Electrical Installation:
Electrical installations are installed using TSE certified PVC based cable duct. Switches, sockets,
fuses and lighting fixtures are used from TSE certified materials.

Sanitary Installations:
Clean and dirty water installation is installed on the panel using PVC based TSE certified pipe.
The sanitary ware products include shower trays, washbasins, floor tiles and closets. Clean water
and sewerage is taken 1 meter out of the building.



Services not included in the price:

a) All necessary plans, projects, legal permits (Municipality, etc.) and the appropriate legal 
environment for the installation
b) All the works other than the works to be done by the contractor above belongs to 
CUSTOMER.
c) All kinds of excavation and landscaping works, preparation of all kinds of insulation 
works between the building and the ground concrete with the preparation and study of 
the floor on which the product will be placed (it is necessary to take it according to the 
plan given to you)
d) After installation of the building rough screed on the floor (external screed must be 
applied on the outer surface of the membrane in the external façade. The inner screed 
should be 2cm higher than the outer casing.)
e) Floor and wet volume wall coverings (ceramic, pvc, parquet and marble. Green gypsum 
board should be coated before tile coating, wire should be drawn on, then tile application 
should be done.)
f) Material and workmanship of external outer connections of the product (electricity, dirty 
and clean water, etc.)
g) Electrical, scaffolding board, crane 
h) Location and accommodation costs of assembly and painting crews to be sent outside 
Istanbul Anatolian side
i) Material and workmanship of clean water installation pressure balancer and installation 
main connection inlet
j) To ensure the safety of the materials against theft, to ensure the material safety, not 
to be deformed in a closed area, not to be in contact with water, the materials are not 
exposed to water and rain and not to be stacked in an open area.
k) Telephone, computer and UPS installations, materials and workmanship
l) Electrical main distribution board (Meter, cofra, main fuse, etc.) and construction of the 
structure of the heating and cooling installations (central heating, boiler, air conditioning, 
thermosiphon, honeycomb, radiator, etc.) water meter and sanitaryware installation
n) Supply and installation of balconies and patio railings, kitchen cabinets, bathroom 
cabinets, mirrors, soap dishes, paper, etc.
o) It’s necessary to  open a file at Social Security Directorate to your name before making 
sub-basement or foundation to your land for you not to be subject to the minimum 
workmanship while you are resettled in the future. This issue has been added to the 
contract with the special request of the SGK.
p) In cases where the transport vehicle cannot reach to the installation site, loading, 
transporting and lowering of the materials to the vehicle for shipment to the installation 
site.
r) Disposal of waste materials after installation and removal of waste.
n) Shipping and shipping insurance, lowering of the container on the construction site

Blue Homes, reserves the right to change the house models and technical specifications. 







FİZİKSEL ÖZELLİKLER SPRAY PREMIX

Basma Mukavemeti 650-800 kg/cm² 450-700 kg/cm²

Çekme Mukavemeti 8-11 Mpa 5-7 Mpa

Kırılma Mukavemeti (MOR) 0-30 Mpa 10-15 Mpa

Çarpma Mukavemeti 10-25 KJ/m² 10-15 KJ/m²

Elastiside Modülü 10-20 KN/mm² 10-20 KN/mm²

Elastik Dönme Sınırı (LOP) -11 Mpa -8 Mpa

Yoğunluk 1,9-2,0 kg/dm³ 1,9-2,0 kg/dm³

Su Emme Değeri %3-%10 %3-%10

Yangın Dayanıklılığı A1 A1

Isı İletkenliği 0,8-1,2 W/mK 0,8-1,2 W/mK

Su Buharı Difüzyonu 50-200 50-200

Hava Geçirmezliği A4 A4

Su Geçirmezliği R7 R7

Rüzgar Yükü Dayanıklılığı 5000Pa 5000Pa

Su Geçirgenliği
MAVİ BETON Prekast Elemanları, su ve dış etkenlere karşı yüksek dirence sahip bir malzemedir. 
İçindeki kimyasal katkı ve dolgu malzemeleri nedeni ile su ve rutubeti arka yüzeye geçirmez. 

Hafiflik
Kalınlık 20-25mm arasındadır. İnce malzeme olması nedeni ile bina üzerine gereksiz aşırı yük 
binmez. Nakliye ve montaj kolaydır. 20mm kalınlığındaki malzemenin ortalama ağırlığı 35 kg/
m²’dir. Bina cephelerinde klasik sisteme göre %60-70 daha hafiftir. 

Akustik Değerler
10mm kalınlığındaki MAVİ BETON ürünü 300 Hz’de 20dB’den, 400 Hz’de 35dB ses azalması 
sağlar. Normali 30dB.

Yangın Dayanıklılığı
Yanmaz, yüksek sıcaklıkta yapısı bozulmaz, alev yapıya geçmez. DIN normuna göre A1 sınıfı bir 
malzemedir. 

Çevre ve Sağlık
MAVİ BETON içerisinde kullanılan çimento, cam elyafı, katkı maddeleri ve kumun çevreye uyum 
koşulları, normal beton ile aynıdır. 





MAVİ BETON prekast 1998 yılından bu yana cephe sektöründe ileri 
teknolojiyle kalifiye personel çalıştırarak, sürekli AR-GE çalışmalarına 
destek vererek, bu sayede müşterilerine güvenilir, sorunsuz ürünü 
sunmayı birinci ilke olarak benimsemektedir. Takım ruhunu benimsemiş, 
üretilen ürünün önemini idrak etmiş, özveriyle çalışan elemanlarımız, 
kalitemizin birer mihenk taşlarıdır. Kalitemizin sürekliliğinin teminatı 
sunduğumuz hizmettir. Tüm birimlerde sürekli gelişme ve iyileştirmeyi 
uygulayarak, kaynakların etkili kullanılmasını sağlayıp etkinliği ve 
verimliliği arttırmak; Müşteri Memnuniyetini ilk hedef kabul ederek ISO 
9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Standart’ının gereklerini yerine getirmek 
ve etkinliğini sürekli iyileştirmek şirket politikamızdır.

BLUE CONCRETE precast since 1998 by employing qualified personnel 
with advanced technology, continuous R & D work by supporting the 
customer to provide reliable, hassle-free product to adopt as a first 
principle. The guarantee of the continuity of our quality is the service we 
offer. To ensure the efficient use of resources and to increase efficiency 
and efficiency by applying continuous improvement and improvement in 
all units; Accepting customer satisfaction as the first target is to fulfill the 
requirements of ISO 9001: 2008 Quality Management System Standard 
and to continuously improve its effectiveness is our company policy.

Thoughts and experience can never meet in a center,
they can only be combined with art and action. 

Düsünce ve deneyim asla bir merkezde bulusamaz,
onlar anca sanat ve eylem sayesinde birlestirilebilir. 

Wolfgang Van Goethe

Wolfgang Van Goethe





Mavi Beton Prekast Yapı Elemanları

İstanbul Anadolu Yakası O.S.B.
Aydınlı Mh. 4. Sk. No:4/1 Tuzla / İstanbul

+90 216 593 22 33
info@mavievler.com.tr


