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Hakktmtzda, 

"Hayallerinizden gerr;eJe ... " 
HAUS Yap1'n1n olu~turdugu projelerin her birinde estetik ve uyum one <;:lkarken, 

mimarisi, peyzaj1 ve sosyal olanaklanyla her proje kendine ozgu konsept 

ve konum itibariyle bulundugu bolgeye uygun olarak in~a edilmektedir. 

1954 y1l1nda Ayd1n'da faaliyetlerine bir tamir atblyesi olarak ba~layan HAUS. 1960 '11 y1llarla birlikte uretim 
yapmaya do ba~lam1~11r. 1980'1i y1llarda fabrikala~ma surecine giren firma, 1989 y1hnda zeytinyag1 uygu
lamalan ic;:in ilk dekantbr ve separator uretimine ba~lam1~. 2000'1i y1llann son una dogru ise zeytinyag1 uygu
lamalan di~1nda, c;:evre, g1da ve endustriyel gibi farkh uygulama alanlannda faaliyet gbstermek ic;:in 
c;:al1~malar yap maya ba~lam1~11r. 
K1sa surede buyuk ba~an elde eden HAUS. gunumuze geldiginde dunyan1n dort bir yan1nda bayi ag1 
olu~turmu~ ve Astim Organize Sanayi Bblgesinde 32.000 metrekare alana kurulu fabrikas1nda 450 c;:ah~an1yla 
birlikte faaliyetlerini surdurmektedir. 
Kurulu~undan bu yon a, c;:evresine ve dogaya sayg1h, insan odakl1 bir faaliyet gbsteren firma, 60 y1l1 a~k1n 
Iicari tecrubesi, bilinirligi ve sayg1nllg1yla elde etmi~ oldugu birikimleri daha fazla ki~iye ula~tlrabilmek, faali
yet alan1n1 geni~letebilmek ve yeni bir yakla~1m getirebilmek adina yap1 sektbrune 'HAUS Yap1 ' ismiyle giri~ 
yapt1. Faaliyet gbsterdigi her alanda ba~anya ula~an HAUS. in~aat sektbrunde de yaratacag1 yapllarla 
mu~terilerinin hayat1na dokunmay1 ve onlara kaliteli. guvenilir, saglam. estetik, doga ve c;:evre ile uyumlu 
yap1lar sunmay1; Modern ve yenilikc;:i anlay1~1yla konforlu alanlar yaratmay1 hedeflemektedir. 
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Ku~adas1'n1n en h1zl1 deger kazanan bolgesi Sogucak'ta, Samos adas1 ve Ege' nin e~siz maviliine 
hakim manzaras1yla, ailenizle birlikte sa kin ve huzur dolu bir ya~am i<;:in HAUS Yap1 guvencesi

yle hayata ge<;:irilmekte olan e~siz bir proje Infinity 14. U<;:suz bucaks1z deniz manzaras1 ve bakir 
dogas1n1n i<;: inde, sevdiklerinizle birlikte hayat1n1Z1n en mutlu gunlerini ya~ayacakslnlz . 

Siz sadece bir kac; ad1m atm, 

f{u§adasz ayaJznzza gelsin .. 
Denizin maviliginin, 
Gune~in parlakliglnln, 
Ege 'nin , mis kokulu melteminin, 
Teninize dokundugu bir yer hayal edin ... 

Infinity 14 projesi Ku~adas1' n1n soluksuz h1zla geli~en Sogucak b61gesinde yer almaktadir. Sahil ~eridine 
sadece 850m yurume mesafesinde bulunan proje, Ku~adas1 merkeze de 10dk ' llk ula~1m mesafesinde. Pro
jenin imar plan1nda 3 taraf1n1n do park olmas1. projeye ayn bir prestij ve sakinlik katmaktadir. Arsan1n yap1s1 
itibariyle 14 villa do kesintisiz deniz manzaras1na sa hip olup bu manzaray1 izlerken Ege ' nin serin sulanndan 
esen yeli yuzunuzde hissedeceksiniz. Maviyi ve ye~ili bir aroda bannd1ran Ku~adas1, turizm a<;:lslndan do 
Olkemizin guzide kentlerinden birisidir. Ku~adas1 'n1 n son y1l lardaki konut sall~ lanna parale l o larak yap1lan 
yallnmlarla do b61genin potansiyelini ortaya koyarken projenin karma olmas1 ile birlikte 6nemli bir yat1r1m 
avantaj1 do saglamaktadir. 

HAUS Infinity 14, kazan<;:h ve mutlu bir gelecegin ba~ lang1<;: noktas1 niteligindedir. 



Proje Detaylan 

"Hayallerinizden gerreje ... " 
Ana caddeye 350 metre, denize 850 metre. AVM'ye 3km, Ku~adas1na ise 8km'lik mesafededir. 
Projede Ku~adas1nda bir ilk alan kapal1 ve guvenli otopark bulunmakta aynca otoparktan asansor vasltOslyla 
direk siteye eri~im saglanmaktad1r. 
Aynca guvenlik kulubemizden 24 soot site guvenligi kontrol alllnda tutulmaktadir. 
Ak1lh ev- uzaktan kontrol edebilme - elektrik , su. klima kontrolu, oda 1~1k a<;:/kapa. alarm donatiSI ve yang1n 
dedektoru bulunmaktadir. 
Ak1lh IP Intercom sistemi- kartl1-~ifreli yada yuz tan1ma sistemi ile villaya giri~ saglanmaktadir. 
<;::elik kap1lar projemize ozel imal imal edilecek olup dunyaca unlu «SUR <;::elik Kap1n markas1 tercih edilmi~tir. 
Mutfaklar. banyo dolaplan, elbise dolaplan, portmanto ve supurgelikler hepsi birbiriyle uyumlu 'lake' malze
meden ve yine unlu bir marka ile i~birligi yapllacaktlr. 
Odalarda haz1r ~ekilde klima tesisatlan altyap1s1 olu~turulacak aynca estetik a<;:1s1ndan gomme olacak ~ekilde 
dizayn edilmi~tir. 
Merdiven alllndaki bo~lugu doh a do buyutmek ve birinci kala daha ferah bir alan yaratmak du~uncesiyle 
merdivenler saplamah ~ekilde dizayn edilmi~tir. 
Villalarda kombi altyapiSI do hallr halde bulunacakt1r. 
Site i<;:inde ikiz villalann onunde ortak kullan1ma a<;:1k 30m uzunlugunda deniz manzarah sonsuz yuzme havuzu, 
gune~lenme alan1, fitness salonu. oyun salonu(lang1rt bilardo masa tenisi). gibi sosyal donalllar yer alacakt1r. 
6 adet olarak bulunun mustakil vi lla lor ise ken dine ozel sonsuz gorunumlu havuzlara sahiptir 
Villalanm1zda 2. katta tabliye kullanmayarak yuksek, ferah ve konforlu bir alan yaratmak du~unulmu~tUr. 
Her ebeveyn yatak odas1n1n kendisine a it tuvalet ve banyosu mevcuttur. 
En onemli ekstralardan biriside 1. katta bak1c1 odas1 bulunmaktad1r. 
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Siz sadece gozlerinizi kapatm .. 

"Yeni evinizi hayal edin .. " 
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Modern mimari ve doganm estetigini 

tek hir yerde hulu~turduk ... 

TOm camekan dl~ cephede 1s1 
yal1t1mll aluminyum dogramalar 
kullan1lacakt1r. 

Villalarda bims d6~eme kullanlla
cak aynca tUm bina strafor yall llm 
sistemiyle kaplanp b6ylece 1s1 
kayb1n1z minimuma indirilerek 
enerji tasarrufu saglam1~ ola
cakslnlz. 

Merdiven alt1ndaki bo~lugu daha 
dabuyutmek ve birinci kata daha 
ferah bir alan yaratmak du~unce
siyle merdivenler saplamall ~ekilde 

dizayn edilmi~tir 
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Burada ye~ilin her tonunda 

huzur bulacakslnlz ... 
HAUS Yap1. IOksOn tan1m1n1 yeniden yap1yor ve ula~1lmaz alg1s1n1 k1rarak. 
IOks vil la konforunu <;:ok ozel fiyatlorla sunuyor. Modern mimori anlay1~1n 1 n 
gOnOmOz teknolojisi ile bulu~tugu HAUS Infinity 14'de: ayncahkl1 hizmetler. 
kendinizi odOIIendirebileceginiz alanlor ve ba~ka hi<;: bir yerde bulamayacag1n1z 
imkanlor sizi bekliyor. 

Ev ahrken ashnda sadece ev a l
maylz. Muhit, ya t1nm degeri, 
gOvenlik, ailemizin faydalanacag1 
imkanlor, kaliteli bir ya~am alan1. 
hatta misafirlerimizin konforla kala
cagl bir yer olmal1dir. 

Her aile i<;:in bamba~ka bir hayat 
sunuyor. GOvenlikten taviz ver
meden, dinginlikle enerjiyi bir 
oraya getiren HAUS Infinity 14'de 
yepyeni bir ya~am kOitOrO yOkseliy
or. 



Geni~ ailelere 

Geni~ ve ferah se~enekler ... 
Art1k eglenceli ve dostlann1zla keyifli davetlerinizin bir numarall adresi yeni eviniz olacak; 
ailenizle birlikte en keyifli zamanlan, tamamen sizin beklentileriniz dogrultusunda, 
benzersiz bir mimari ile tasarlanan villalar ile Ku~adas1 ' nda hayat1 
size ozel klliyor. 

S1cak ortam1yla, alan tasanm1 ve malzeme sec;: imlerine gosterdig i ozenle birlikte yap1, insan ve c;:evre arasln
daki uyumu koruyan yenilikc;:i bir m imariyi tercih ediyor. ~oyle bol kopOkiO bir fincan ka hveye kim hay1r d iye
b ilir ki? 

HAUS Infin ity 14' de insan ve dogan1n aynlmaz bOtoniOgO gerc;:eginden yolo <;:1k1lara sadece villa degil 
projemizin her m etrekaresinde nefes alabileceginiz ve gOzel vakil gec;:irebileceginiz yenilikler sunuyoruz. 

izlemek ic;: in degil ya~amak ic;: in p la nla nan bahc;:emizde, ye~ i llik le r ic;:erisinde havuzu, c;:ay1n1Z1 keyifle yudum
layabileceginiz ~ehrin ve i ~ ya~am1n 1 n Ozerinizde o lu~turdugu stresten uzakla~maya, aile gezmelerinin, 
c;:ocuk CIVII tlslnln eksik o lmadig1 bir ya~am HAUS Infin ity 14 ' de sizi bekliyor. ister yeni evli b ir c;: ift olun, isterseniz 
c;:ok c;:ocuklu b ir a ile ... 



4+1 

3 Adet 
Havuzlu Villa 

Solon 
34,5m2 
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Ya~am kalitesini yiikselten detaylar, 

hayata deger katan anlannlZl art1r1yor ... 
Tarzlan, sec;:imleri ve ki~ilikleriyle hayall farkh ya~ayanlardan ilham ahnd1. 
Ku~adas1'n1n hie;: tatmadlg1 bir estetik anlay1~1 ile yepyeni ve farkl1 bir ya~am 
alan1 olu~turdu. 

Balkan 
4.5m2 

• ; • 

p;:;:...,.....1.-4 Ebeveyn Benyo 

-7 Zemin Kat Plan1 

Girl~ 

7m' 
Merdiven 

6.5m1 

Yatak Odos1 
16m2 

Benyo 
6m' 

7 1 Kal Plan1 

4m' 

Hoi 
7,5m2 
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2Adet 
Havuzlu Villa 

Glrr, 
4m' 

Salon 
35.sm• 
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Size sadece ayaklarmiZI uzat1p, 

bu keyi{li hayatln tadlnl rlkarmak kallyor ... 

1" Zemin Kat Plan1 

we 
2.sm• 

Balk on 
a.sm• 

Yatok OdOSI 
4,5m1 

Yotak Odes• 
13,5m2 

Ban yo 
5m' 

Ebeveyn Yotok Odas1 
18.sm• 

Ebeveyn Benyo 
5m' 



1 Adet 

Yord1mc• Odas• 
9,5m, 

4+1 

we 
3.sm• 

Hoi 
7 m• Merdlven 

5m' 
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baz1 ~eylerin 

tekrarz yoktur ... 
Hayall hayal ettiginiz gibi ya~aman1z i<;:in yeni ve ozgOn bir zemin olu~turuluyor 
HAUS Infinity 14'de. Yerine gore, sade ve bir saat<;:i titizligiyle tasarlan~yor . 
Dogal, sa kin, ku llan1~l1 ve ki~il i kli bir mimari yonetim sunuyor her detay1nda. 

Glrl1 
5m' 

Solon 
3l,Sm2 

Ebeveyn Benyo 
Yotak Odas1 4.5 m• 

Botkon 
9m' 

9 Zemin Kat Plan• 9 1. Kat Plam 

Ebeveyn Yotok Odos1 
20m' 



8Adet 
ikizVilla 

3+1 
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Balkan 
3.5m2 

Ebeveyn Benyo 
4,5m2 

~ Zemin Kat Plan1 

Ebeveyn Yotak 0 . 
19m2 

Bonyo 
4.5m2 

Yotok Odas1 
14,5m2 

~ I . Kat Plan1 

Yatak Odas1 
9.5m2 
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sat1~ oncesi ve sonras1 HAUS Yap1 

her zaman yanznzzda ... 
HAUS Yap1, mu~terilerinin ihtiya<;:lan dogrultusunda gerc;:ekle~tirecegi projelerde, "360 derece" hizmet 
sunmay1 hedeflemi~tir. 

Sat1~ sonras1nda do mu~terilerine 
proje hakklnda gerek duyulan 
tum a lanlarda hizmet vermeye 
haZir olan firma. teslim edilen pro
jelerde mu~terilerin memnuniyetini 
en ust seviyede tutmay1 a mac;: 
haline getirmi~tir. 

HAUS Yap1. soli~ sonras1 saglaya
cagl hizmetlerle de. siz degerli 
mu~terilerinin ya~am kalitesini yuk
seltebilecegi. kolayllklarla dolu bir 
konsept sunmu~ olmaktadlr. 
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Ku~adas1'nm manzarasm1 bir de 

HA US Infinity 14 villalarzndan izleyin! 
Ku ~adas1 , TOrkiye'nin ilk Turizm merkezlerinden biri, turizm tarihi 1960'1ara dayanmaktadir. 
ilk kruvaziyer gemi turizmi burada ba~laml~ , ozellikle yaz aylannda yerli ve yabanCI turist 
say1s1 ile 110 bin civan olan yerli nufus zaman zaman 2 milyon'a dayanmaktadir. 

Ku~adas1 panlt1h bir korfezin sahilleri etraf1nda 
kurulmu~ sevimli bir limon kentidir. Kademe 
kademe inerek Ege'nin en gOzel koyuna hakim 
alan ilc;:e. ozellikle tati lcilere hizmet vermekte
d ir. Marinas1 ziyaretc;:i yatlan ihtiyac;: duyduklan 
bOIOn imkan ve olanaklan saglar. iyi dOzenlen
mi~ otel ve tati l koyleri geni~ tOrde konaklama 
sunar. Barlan ve bahk lokantalan ile OniOdOr. 
Ku~adas1 turistik bir bolge olmas1n1n yan1 s1ra bir 
c;:ok medeniyete ev sahip ligi yapm1~l1r. Ku~a

dasl'nda turist gemilerinin yana~t1g 1 iki adet 
iskele ve aynca 650 yat kapasiteli yat liman1 
bulunmaktadir. Ku~adas1 Liman1na her mevsim 
gemil yana~maktadir. 



E~siz lokasyonu ile ... 

her yere kolay ulallm mesafesinde ... 
Ku~adas1 sahillerinin en yak1n kom~usu, 
All~veri~ merkezi, okul sadece bir adlm otenizde. 
LOks kafeler ve restoranlar ise ya n1 ba~1n1zda. 

!. a ~~ AYDIN 

Sohil Ku~odas1 Merkez Marina Aydin 
2 dokiko 9 dokiko 10 dokiko 45 dokiko 

~ iZMiR 

Havalan1 izmir 
I soot I soot 

Infinity 14 projesi Ku~adas1' n1n soluksuz h1zla geli~en Sogucak bolgesinde yer almaktad1r. Sahil ~eridine 
sadece 850m yurume mesafesinde bulunan proje, Ku~adas1 merkeze de 10dk' llk ula~1m mesafesindedir. 
Projenin imar plan1nda 3 taraf1n1n do park o lmas1, projeye ayn bir prestij ve sakinlik kat1yor. Arsan1n yap1s1 iti
bariyle 14 villada kesin tisiz deniz manzaras1na sahip olup bu manzaray1 izlerken Ege'nin serin sulanndan 
esen yeli yuzunuzde hissedeceksiniz. Maviyi ve ye~ili bir aroda banndiran Ku~adas1, turizm m;:1s1ndan do 
ulkemizin guzide kentlerinden birisidir. Ku~adas 1 'n1n son y1l lardaki konut sat1~ lanna parale l o larak yap1lan 
yallnmlarla do bolgenin potansiyelin i ortaya koyarken projenin karma olmas1 ile birlikte onemli bir yat1nm 
avantaj1 do saglamaktadir. 

HAUS Infinity 14, kazan<;:h ve mutlu bir gelecegin ba~ lang1<;: noktas1 niteligindedir. 
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