


Yeni evinizde konforlu bir hayat sizi bekliyor.
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HOŞGELDİNİZ
Ordu’da standartlar yükseliyor. 

Şahincili Mahallesi’nde inşaatı başlayan FH İnşaat’ın Ordu’daki ilk konut projesi 
Beyaz Evler’de konforlu bir hayat sizi bekliyor.
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Beyaz Evler, Sivas Yolu’na paralel caddede, 
1. ve 3. minibüs hattı üzerindeki benzersiz konumuyla 
ulaşım açısından avantaj sunarken, 
proje sahip olduğu özelliklerle bölgenin standartlarını yükseltiyor.

MÜKEMMEL 
KONUM
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SIRADIŞI MİMARİ GÖRÜNÜM
Beyaz Evler’de C30 sınıfı beton kullanımı ile sağlam bir yapı öncelenirken, dış cephelerde de estetik 
açıdan şık bir yaklaşım benimsendi.

İsmini renginden alan Beyaz Evler, bölgede oluşturduğu aydınlık, ferah görüntüsüyle fark yaratırken, 
mimari detaylardaki küçük oyunlarla sıradışı bir dış cephe sunuyor.
Cephe aydınlatmalarıyla gece de fark edilir olan Beyaz Evler, Şahincili Mahallesi’nde fark yaratıyor.

Blok girişlerindeki ferah galeri boşluklarıyla, yüzeyden duvara, merdivenden aydınlatmaya her 
detayın kusursuz olmak üzere planlandığı Beyaz Evler, şık görüntüsüyle standartları zorluyor.
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MUTLULUK 
DETAYLARDA GİZLİ...

YÜKSEK STANDARTLAR

Ergonomik kullanımın ön planda tutulduğu Beyaz Evler, seçkin malzeme kalitesi ve 
işçiliğiyle keyifli bir yaşamın kapılarını sizin için aralıyor.

Mutfaktan banyoya, parkeden kapıya, duvar kağıdından andınlatmaya 
her detayın hassasiyetle düşünülüp projelendirildiği Beyaz Evler’de huzuru yaşamak için, 
size sadece karar vermek kalıyor.

Dairelerde led havuzlarıyla aydınlık mekanlar sunan proje, 
yerden ısıtma ile sizi sıcacık bir yaşama davet ediyor.

Cam balkonlar ile sunduğu ferahlık, ergonomik kullanım açısından da avantaj sunuyor.

Daire girişlerinde planan şık vestiyerler ile fark yaratan Beyaz Evler, 
mutfaklarda yer alan ankastrelerle şık görüntüyü bütünlüyor.

Daire içinden kontrolle asansörün kata çağrıldığı Beyaz Evler’de yenilikler bitmiyor.
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• Deprem Yönetmeliği’ne uygun betonarme imalat.
• Dış duvarlarda gaz beton, tuğla vb. üzerine mantolama, mantolama üstü sıva ve dış cephe boyası.
• Çelik çatı üzerine shingle, üst düzey ısı ve su yalıtımı.
• Dış cephe kapı ve pencere doğramaları PVC doğrama, camlar Isıcam.
• Binalarda topraklama tesisatı ve merkezi TV sistemi.
• Merdiven hollerinde hareket sensörlü aydınlatma armatürleri.
• CE standartları ve şartnamesine uygun asansör sistemi.
• Dairelerde blok kapısıyla konuşma yapabilen interkom tesisatı.
• Daire içlerinden asansörü kata çağırma tesisatı.
• Site içerisinde projesine uygun olarak yürüyüş yolları, kamelya ve çocuk oyun alanı.
• Blok girişlerinde, zeminler granit veya mermer desenli seramik, duvarlar ve tavanlar alçı sıva üzeri su bazlı boya.
• Kat hollende zeminler seramik kaplama.
• Balkonlarda zeminler seramik kaplama, duvarlar ve tavanlar dış cephe boyası.
• Balkonlarda cam kapama.
• Salon ve odalarda zeminler laminat parke, tavanlar alçı sıva üzeri su bazlı boya, duvarlar farklı desenlerde duvar kağıdı.
• Mutfaklarda ve banyolarda zeminler seramik kaplama.
• Mutfaklarda davlumbaz, ocak, fırın, bulaşık makinası olmak üzere ankastre set.
• Banyolarda duşakabin.
• İç kapılar lake boyalı ahşap.
• Tavanlarda led havuzu ile aydınlatma.
• Dış kapılar çelik kapı.
• Mutfak dolapları ahşap ve pvc laminat kaplı.
• Daire girişinde aynalı vestiyer dolap.
• Daire içlerinde yerden ısıtma.
• 1. sınıf vitrifiye ve armatürler.

TEKNİK ÖZELLİKLER

KAT PLANLARI
A-B BLOK / 3+1 - 2+1
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A-B Blok / 2+1 ( 95 m2 )

A-B Blok
3+1 ( Tip 1-108 m2  )
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KAT PLANLARI
C BLOK / 3+1

A-B Blok
3+1 ( Tip 2 -107 m2  )
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C Blok
3+1 ( Tip 1-107 m2  )

C Blok
3+1 ( Tip 2 -122 m2  )



2017 yılı sonunda teslim olacak daireler için sunulan uygun fiyat ve 
ödeme koşullarıyla Beyaz Evler, keyifli bir yaşam için sizi bekliyor.

Hemen gelin, Beyaz Evler’deki dairenizi alın.

YERİNİZİ HEMEN ALIN




