
Daha fazla 
  hayat…



İzmir’in Bornova’daki en 
değerli projelerinden biri olan 
Narova, özgürlüğü daha çok 
yaşamak ve bağımsız olmak 
isteyenler için tam 9 tane özel 
villa tasarladı. Forum Bornova 
karşısında projelendirilen bu 
9 villadan biri sizin olabilir!



VillaNarova, iki parselde toplam 4057 m₂ üzerinde 9 bağımsız villa olarak 
projelendirildi. Farklı metrekarelerde bahçelere sahip bu villalarda, toprakla, 
çiçekle, ağaçlarla iç içe olabileceğiniz bir hayata hazırlanın.

VillaNarovalı olmaya karar verdiğinizde üç tip villadan birini seçebilirsiniz. 
Villalar rahatlık ve özgürlük sözü veren; bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere 
üç yaşam katıyla projelendirildi. Hepsi 5+2 olarak planlanan VillaNarova villalarının 
her bir alanı ferah ve konforlu…

Güvenle ve ferah ferah 
yasanacak yeni günler baslıyor!
VillaNarova evleri satışta…



Villaların özellikleri
Bodrum katın sundukları: 
Aydınlık bir salon + keyifli bir oda 
+ banyolu konuk ya da 
ebeveyn odası.

Zemin kat gündüz saatlerinin 
baş tacı: 
Ana salon + titizlik isteyenler için 
kapalı mutfak + bir tuvalet.

Ve birinci katın odaları: 
İki yatak odası + bir genel banyo 
+ bir çamaşır odası + banyolu, 
giysi odalı bir ebeveyn odası.

Ortak özellikler…
 Her villaya değişken metrekarelerde tahsisli bahçe alanları,

 Her villaya ait, kendi bahçesi içinde bir araçlık açık otopark yeri,

 Her villaya özel yaya giriş kapısı ve otomatik araç kapısı,

 Kameralı güvenlik sistemi,

 Isı yalıtımlı alüminyum doğrama,

 VRF sistemi ile iklimlendirme,

 Mutfaklarda ocak, fırın, davlumbaz, mikrodalga fırın ve  

 bulaşık makinesinden oluşan beşli ankastre set, ayrıca solo  

 buzdolabı,

 Çelik kapılarda parmak izi okuyuculu kilit sistemi,

 Akıllı ev altyapısı,

 Yerden ısıtma,

 Salonda köşe tip şömine,

 Otomatik giyotin cam sistemli kış bahçesi,

 Kış bahçesinde yerden ısıtma sistemi,

 Bodrum katta doğal ışık almayı sağlayan pencereler,

 Her villa için bodrum kat tesisat odasında su deposu,

 Eğik plak betonarme çatı üzeri kiremit kaplama.



 

Kapını hayata, özgürlüge, 
nefes almaya aç!

VillaNarova evlerini yakından görmek ve bilgilenmek için 
lütfen randevu alın. 
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Villa Narova nerede?
Ege Üniversitesi 3.9 km 9 dakika
Ege Üniversitesi Hastanesi  2.9 km 5 dk
Işıkkent Eğitim Kampüsü 1.2 km  3 dk
Yaşar Üniversitesi 2.3 km  4 dk
Forum Bornova 1.4 km 3 dk
Yeşilova Höyüğü  1.3 km 3 dk
Havalimanı  27.5 km 25 dk
Bornova Metro İstasyonu 3.5 km 6 dk
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