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“Kişisel Yaşam Tarzınıza Hitap Eden Mekanlar Yaratıyoruz.”





 “Güneş her sabah size özel doğacak...”
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Eski adı Farilya “güneşin doğuşu” olan Gündoğan, Bodrum Yarımadası’nda
güneşin en güzel doğduğu yerdir.

Muhteşem deniz ve doğa manzarasına karşı uyumak, 
ya da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte mavinin her tonunu kucaklayarak
uyanmanın keyfini Gündoğan’da size sunuyoruz.

Gündoğan’ da yaşamanın ayrıcalığı
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 “Huzur dolu yaşam için tasarlanmış,
  size özel villalar.”

Fiera Vista Evleri sadece 18 adet villadan oluşmaktadır.

Her villaya özel Tuzlu Su içeren yüzme havuzu mevcuttur. 
Yüzme havuzu bakımları site personelleri tarafından düzenli yapılmaktadır.

Havuz etrafı teraslar; Doğal Emparador Mermer ve Kompozit Deck sistemi ile kaplanmıştır.

Bina cephelerinde kısmi Doğal Emparador Dark mermer kaplaması uygulanmıştır.

Fiera Vista Homes consist of only 18 villas.

Each villas has a swimming pool with a special saline. 

Swimming pool maintenance is done periodically by the site staff.

Around the pool; terraces are covered with natural Emparador marble and composite deck system. 

Partial natural Emparador dark marble covering was applied on the facades of the buildings.
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Alüminyum doğramalar; yaz ve kış 
aylarına uygun, ısı bariyerli ve birinci 
sınıf SCHÜCO marka kullanılmıştır.

Manzaranın tadını çıkarabilmeniz 
için, ultraviyole ışınları kırıcı özelllikli 
temperli camlar seçilmiştir.

Salon ve Yer döşemeleri ahşap yada 
beyaz mermer görünümlü ithal 
seramik, Islak hacim zeminleri ve 
duvarları Doğal Emparador Mermer 
ile kaplanmıştır.

Villa giriş kapısı ve pergolelerde masif 
İroko Ağacı kullanılmıştır.

ALUMINUM joınts; are produced by 
SCHUCO brand which is suitable for winter 

and spring terms with heat barriers.

In order to enjoy the view, ultraviolet rays

Tempered glasses with crusher properties 
were chosen.

All living and wet floor areas are covered 
by wooden or white marble look imported 

tiles, bathrooms and walls with natural 
EMPARADOR marble

The interior doors of the villa are made of 
Lake Paint and Glass door.

The main door and pergolas are produced 
by solid IROKO wood.
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Kitchen Cabinest are produced as custom 
design and Spanish acrylic cover. All 
accesories are from HAFELE AND BLUM.

LG Acrylic Bench and FRANKE Brand multi-
eyed Kitchen Sink are used.

All White kitchen equipments are from 
GAGGENAU.

HANS GROHE brand armatures are preferred 
in kitchens and bathrooms.

All Balcony and Gallery Banisters are made 
of Tempered Glass.

The Led and Led spot lighting systems are 
used in all areas without a necessary of extra 
lighting.

The brand of THEA is used for the electrical 
switches and sockets.

The Smart home system has been 
implemented as AYPRO for your needs 
whatever you like at home.

Mutfak Dolaplarında İspanyol 
Akrilik kapak kullanılmış, özel 
tasarım olarak üretilmişdir. Tüm 
aksesuarları HAFELE ve BLUM 
markadır.

LG Akrilik Tezgah ve FRANKE 
Marka çok gözlü Mutfak Eviyesi 
kullanılmaktadır.

Tüm Beyaz Eşyalar GAGGENAU 
marka seçilmiştir.

Mutfak ve Banyolarda HANS 
GROHE marka Armatürler tercih 
edilmiştir.

Bütün mekanlarda Led ve Led 
Spot uygulaması, herhangi 
bir ilave aydınlatma armatürü 
gerektirmeyecek şekilde 
uygulanmıştır.

Anahtar ve Prizler THEA marka 
ürünler kullanılmıştır.

Akıllı Ev Sistemi AYPRO 
olarak uygulanmıştır ve eviniz 
sizin istediğiniz her şekilde 
kontrolünüz altındadır.
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 “Huzur dolu yaşam için tasarlanmış, size özel villalar.”

Villalarda Isıtma - Soğutma sistemleri, VRV/VRF tipi cihazlar ile sağlanmaktadır. 
MITSUBISHI ELECTRIC ürünleri tercih edilmiş olup, villa içerisinde 
toplam 8 adet klima iç ünitesi mevcuttur. 

Buna ek olarak yerden ısıtma alt yapısı da mevcuttur (DANFOSS).

Tüm Banyo Dolapları özel tasarım Lake ve Masif Ahşap Kaplama olarak üretilmiştir.

Islak Mekanlarda; Gömme Rezervuarlar GEBERİT, Vitrifiye Ürünler DURAVİT ve  Duş Teknesi ile 
Duş Kabinleri HÜPPE marka ürünler kullanılmıştır.Tüm Armatürler HANS GROHE markadır.

The heating and cooling system are provided with VRV \ VRF type 
devices. MITSUBISHI ELECTRİC products are selected and there is 
8 indoor units of air condition.

There is also a floor heating installation substructure (DANFOSS)

All bathroom cabinets are specially designed as lacquer and solid 
wood veneer.

Wet Locations; Built-in reservoirs GEBERIT brand, vitrified 
products

DURAVİT brand and Shower Cabin and Shower Cabinets HÜPPE 
brand products are used. All Armatures are HANS GROHE brand.
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 “Eviniz kişiliğinizin aynasıdır;
   İşte bu yüzden
   kişisel yaşam tarzınıza
   hitap eden mekanlar yaratıyoruz.“



Bahçe Katı / Ground Floor

Kapalı Alan :  110 m2

Teras Alanı :  100 m2

Dış Depo Alanı :  10 m2

Havuz :  35 m2

Toplam Alan :  255 m2
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Giriş Katı / First Floor

Kapalı Alan :  95 m2

Galeri Boşluğu :  15 m2

Balkon ve Giriş :  15 m2

Havuz :  35 m2

İç Alan :  125 m2

Toplam Alan :  380 m2
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Fiera Vista evleri 18 adet villadan 
oluşmaktadır.

Villalar ve istinat duvarları Radye 
Jeneral temel üzerine betonarme 
karkas sistemi ile inşa edilmekte 
olup; temel, teras kat ve havuz 
betonlarımız su geçirimsizlik katkılı 
C25 Brüt Beton ve STIII nervürlü 
inşaat çeliği kullanılarak inşa 
edilmiştir.

Her villaya ait özel yeşil alanlar 
oluşturulmuştur. Bahçelerde 
otomatik sulama sistemi 
mevcuttur.

Bahçe bakımları site bünyesinde 
bulundurulacak bahçıvanlar  
 

tarafından periyodik olarak 
yapılmaktadır.

Her villaya ait 3’er adet açık 
otopark alanı ayrılmıştır. Ayrıca site 
bünyesinde misafir otoparkı da 
mevcuttur.

Site içi, 24 saat kayıt kapasiteli 
güvenlik kameraları ile kontrol 
edilecektir. Ayrıca yeterli sayıda 
güvenlik personeli görev 
almaktadır.

Villalar merkezi uydu sistemi ile 
Digiturk, Turksat  ve HOTBIRD 
kanallarını aynı anda izleyebilecek 
şekilde fiberoptik altyapıya sahiptir.

 

Site çevre aydınlatması, LED 
aydınlatma armatürleri ile 
aydınlatılmaktadır.

Atık sular, biyolojik paket arıtma 
sistemi ile arıtılacak ve arıtılmış su 
bahçe sulamasında kullanılacaktır. 
Ayrıca yağmur suları da kısmi 
olarak depolanacaktır.

Site içi yol kaplamaları granit küp 
taş ve beton ile yapılmıştır.

Site içi bitki örtüsü bölge ile 
özdeşleşmiş bitkiler ile İthal tropik 
bitkilerden oluşmaktadır.

Site ve villaların tüm ihtiyacını 
karşılayacak jenaratör mevcuttur.

Site Genel Teknik Özellikleri
Gündoğan'da ayrıcalıklı bir yaşam arayanlara...

Villas and Retaining Wall systems is built 

as framework with concrete on raft 

foundation , main floor , roof and pool 

are constructed using imperviousness 

water mixed concrete with C25 exposed 

concrete and ST3 deformed steel.

Each villa has individual garden and 

patio areas. Automatic garden watering 

system is available for gardens. Garden 

maintenance will be made periodically 

by gardeners who employed by 

management.

Each villa has separate parking areas on 

the unit 3 and guest parking loads are also 

available.

CCTV system is on record for security 

with 24-hour recording capacity. 

Moreover , sufficient number of security 

personnel will be employed.

Villas has central satellite system to 

watch channels of Digiturk , Turksat and 

Hotbird at the same time within fiberoptic 

foundation.

Local areas lighting will be created with 

the led lighting fixtures.

Wastewater will be treatead with biologic 

system package and purified water will be 

used for gardening.

Communal roads and paths constructed 

with granite cubes and concrete.

Vegetation zones has identified local 

plants and imported tropical plants .

The generator will be installed to meet the 

needs of villlas and community use.

General Features Of Estate  (Fiera Vista)



www.fieravista.net



Kızılburun Cad. 95/23 Gündoğan / Bodrum

www.fieravista.net

fieravista.bodrum@gmail.com

444 4 331 
0532 769 1613
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