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Doğanın içinde %100 doğal evler



DOĞA EVLERİ Yemyeşil bir doğa, bakmaya 
doyulmayan körfez ve orman 
manzaraları ve doğal malzemelerden 
elde edilen paha biçilemez evler... 
Şüphesiz, insanlar doğada vakit 
geçirdikleri oranda mutlu ve sağlıklı.   

Hemen herkesin hayalini kurduğu 
doğa ile iç içe evleri ve manzaraları 
sizler için bir araya getirdik.
Tamamen doğal malzemelerle 
yapılmış bir evde yaşama fikri size 
nasıl geliyor?
Dünyanın hemen her yerinde 

uygulanan ahşap ev konsepti, pek çok 
kişinin hayallerini süsleyen mimari 
örnekleri arasında. Sık ağaçlar içinde 
da geniş bahçesiyle görenleri 
büyüleyecek bir villa. Her ikisi de 
muazzam! Kulağa biraz hayal gibi 
gelse de Balıkesir Ayvalık ilçesinde bu 
hayal tamamen gerçekleşmek üzere

Ayvalık doğa evleri

https://www.egeyapi.com/blog/trend/dunyanin-en-yesil-5-binasi/


Evinizde uçsuz bucaksız körfez ve orman manzarasına karşı kahve keyfi yaptığınızı düşünsenize! Yılın 
her döneminde farklı bir güzellik sunan orman keyfini izlemek için evler geniş camlarla tasarlandı 
Kendine has mimarisiyle doğa evleri, doğa içinde bir yaşam kurmak isteyenler için keyifli bir 
alternatif. İç ve dış cephesi ile doğallıktan ödün vermeyen evlerimiz yazın serin, kışınsa sıcak tutan 
yapıları sayesinde şıklık, konfor ve işlevselliği bir arada sunuyoruz. Hemen herkesin çocukluk 
hayalleri arasındadır ağaç evler. Yüksek ve güçlü ağaçların dalları arasında uyumak ya da kitabınızın 
sayfaları arasında kaybolmak... Dünyada pek çok örneği bulunan ağaç evler, doğa ile bütünleşmeyi 
sağlayan en güzel örnekler arasında.
Doğa içinde olmaktan söz ediyorsak evin malzemesini de doğal seçmekte fayda var. Bu konuda 
ahşap evler dünyadaki favorilerden. Yumuşacık hatları ve sıcacık dokuları ile ahşap evler, gün boyu 
yüklenen stres ve negatif enerjiden kurtulmak isteyenler için birebir.

https://www.egeyapi.com/blog/trend/batisehire-tasinmak-icin-10-neden/


Neden ahşap evler



LOKASYON
Ayvalık Merkez’e 21 km Ayvalık Botanik Ev ler’e 700 metre

Ayvalık Tıfıllar Köy’üne 1,3 km Ayvalık Hacı veliler Köy’üne 1,3km



ÖRNEK EVİMİZ



Muhteşem iç tasarımlar





EVLERİMİZ
 Doğa evleri 2 katlı 3 oda ve salondan oluşan ahşap mimarili yapılardır.  Çok kullanışlı 

,Alanlar yeni yaşam stilinize uygun tasarlanmıştır.Gereksiz  kapasiteler 
oluşturulmadan,kullanılmayan alanların yarattığı enerji,bakım,hizmet,yük ve 
giderlerinden kaçınıldı.Böylelikle insanların hizmet ettiği evler değil,evlerin yaşama ve 
sahiplerine hizmet ettiği evlere sahip olacağız.Her müstakil gölgelikleri,veranda ve 
bahçeye sahip.Evlerin en büyük karakteristiği müstakil açık alanlarında bize yaratacağı 
özgürlük hissi.

 Doğa, mutluluk ve huzur verir

 Doğa ile haşır neşir olan insanların çok iyi bildiği bir şey var. Doğanın insanlara mutluluk 
ve huzur veren muazzam bir etkisi bulunuyor. Bu gerçek, yapılan birçok bilimsel 
araştırma ile de kanıtlanmış durumda. Doğa ile iç içe bir yaşam sürüyorsanız, her zaman 
daha mutlu ve huzurlu hissedersiniz.
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