
“ H e d e f i n d e ;
huzur ve mutluluk 
olan bir yolculuk.”



Rota: Bir hedefe varmak icin izlenen yol...

Her ailenin mutlu ve huzurlu 
bir yuva isteğinin tam karşılığı 
olan ROTA BLOCKS kalabalık 

olmayan topluluğu, teknoloji ile 
bütünleşirken araçlardan uzaklaşan 
anlayışı, farklı beklentiler için yaşam 
alanları ve sosyal karması ile  
“tamamen size ait bir dünya” 
sunuyor.

“Girdiğiniz bir yolda sadece 
varacağınız hedefi düşünürseniz 
hedefe ulaşana kadar yaptığınız 

yolculuğu ıskalarsınız. 
ROTA BLOCKS, hedefinde mutluluk 

ve huzur bulunan keyifli bir 
yolculuktur.”





SAĞLAMLIK 
VERİMLİLİK 
İZOLASYON

Rota Blocks mutluluk ve 
huzuru hedefine koyarken 
evinizin ihtiyacı olan tüm 
temel çözümleri de aynı 
titizlikte düşündü. 
Evinizin ve yaşam alanınızın 
dış uygulaması kadar iç 
uygulamasının da 
eksiksiz olması en iyi 
performans ile yaşamınızı 
sağlayacaktır. Bu anlamda 
projenin niteliklerine en 
uygun şekilde betonarme ve 
demir uygulaması yapılırken 
evinizin yaşam boyu 
performansını etkileyen 
izolasyon konusu en doğru 
çözümler ile planlanmıştır. 
İzolasyon konusunda kötü ve 
yetersiz bir uygulama yaşam 
boyu faturalarınızı artıracak 
ve keyfinizi kaçıracaktır.

% 70
Yalıtımı doğru yapılmış 
evlerin, yalıtımsız evlere 
göre tasarruf oranı

İNCE YAPI

ANTRE VE KORİDOR
DÖŞEME KAPLAMASI : Porselen Granit
DUVAR KAPLAMASI : Su bazlı saten boya
TAVAN KAPLAMASI : Alçıpan gizli ışık uygulamalı asma tavan
SABİT MOBİLYA : Vestiyer
KAPILAR : Ahşap lake kapı
DOĞRAMALAR : Pimapen marka PVC ve 3’lü ısıcam (4+10; 5+4+10, 5+4) sisteminde

SALON
DÖŞEME KAPLAMASI : Laminat parke
DUVAR KAPLAMASI : Su bazlı saten boya
TAVAN KAPLAMASI : Alçıpan gizli ışık uygulamalı asma tava, alçı sıva üzerine plastik boya

YATAK ODALARI
DÖŞEME KAPLAMASI : Laminat parke
DUVAR KAPLAMASI : Su bazlı saten boya
TAVAN KAPLAMASI : Alçıpan gizli ışık uygulamalı asma tavan, alçı sıva üzerine plastik boya

BANYOLAR
DÖŞEME KAPLAMASI : 1. Sınıf seramik
DUVAR KAPLAMASI : 1. Sınıf fayans
TAVAN KAPLAMASI : Asma tavan
ARMATÜR : Eca/Vitra
VİTRİFİYE : Güral Marka Vitrifiye
ORTAK BANYOLARDA : Cam+alum, duş kabini, dolaplı ve aynalı set üstü lavabo, 
dubleks daireler küvet
RADYATÖR : Yerden ısıtma 
EBEVEYN BANYOLARDA : Duş teknesi ve cam+alum, duş kabini, set üstü lavabo

MUTFAK
DÖŞEME KAPLAMASI : 1. Sınıf porselen granit
DUVAR KAPLAMASI : Su bazlı saten boya
TAVAN KAPLAMASI : Alçı sıva üzerine plastik boya, alçıpan gizli ışık uygulamalı asma tavan
MUTFAK DOLAPLARI : Projesine uygun 1. sınıf dolap ve tezgahve tezgah arası granit
ARMATÜR : 1.sınıf armatür(ECA/VİTRA)
MUTFAK AKSESUARLARI : Ankastre ocak-fırın-aspiratör(FRANKE/SİEMENS)

BALKONLAR
DÖŞEME KAPLAMASI : 1.sınıf seramik
DUVAR KAPLAMASI : Silikon esaslı dış cephe boyası
TAVAN KAPLAMASI : Silikon esaslı dış cephe boyası

TEKNİK MALZEME
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SADECE
MUTLU
AİLE

EVLERİMİZ
YUVALARINIZ
Her biri 3 oda bir salon olarak 
planlanmış ünitelerimiz bir ailenin 
ihtiyaçlarının tamamını  en 
yüksek seviyede karşılayacak 
şekilde tasarlanmıştır. 
Mimari çözümler ile desteklenmiş 
planlama, isteklerinizi ihtiyaç 
duyduğunuz anda karşılayan ve 
yuvanızı sizin kontrolünüzde tutan 
bir AKILLI EV sistemi ile 
desteklenmektedir.

Her ayrıntısında nitelikli ve üstün 
kaliteli malzemeler ile üretim 
yapılmış olup, yıllarca aynı keyifle 
hayatınızı devam ettirebileceğiniz 
yuvanızda her bir bölüm ayrı bir 
yaşam alanı olarak düşünülmüştür.
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ANTRE
YUVANIZA HOŞGELDİNİZ
Yuvanıza giriş anı itibari ile 
ROTA BLOCKS ferahlığını ve akıllı 
ev kontrolünü hissedeceğiniz yer 
burasıdır. İşe yarar çözümler 
konusunda uzman olan BTG nin 
tüm tecrübesi ve birikimi burada 
başlar. Uygun şekilde tasarlanmış 
bir portmanto ayakkabı 
dağınıklığını ortadan kaldırırken 
kadınlar için düzenlemenin ilk 
istasyonu olarak yorumlanır.

oranında
% 80
Evlerinin girişinde 

gömme bir portmanto 
olmasını tercih eden

kadınların oranı

* Görsellerdeki mobilyalar örnektir. Dairelere dahil değildir.



SALON
MERKEZİNDE AİLENİZ OLAN 
SOSYAL ALANINIZ
Ailenizin uzun süre birlikte 
vakit geçireceği ve arkadaşları ile 
sosyalleşeceği salonunuz yine tüm 
ayrıntılar düşünülerek planlandı. 
Akşam iş dönüşü yorgunluğunuzu 
attığınız veya beraber tv 
izlediğiniz bu alan aynı zamanda 
arkadaşlarınızı ve misafirlerinizi 
ağırladığınız yer olarak da bazı 
niteliklere sahip olmalı. Geniş bir 
m2 de planlanan salonunuz hem 
rahat bir oturma alanı hem de 
ferah bir yemek masasını kolaylıkla 
konumlandırabileceğiniz bir 
durumda. Hatta, hanımların çay 
sohbetlerini renklendirecek cam 
önü oturma grubunu da alabilecek 
kadar geniş.

Yine ailenizin sosyalleşme 
merkezinde de akıllı ev 
kontrolünün tüm desteklerini 
alabilir ve ihtiyacınıza uygun 
şekilde yararlanabilirsiniz.

% 50
Evde bulundukları süre 
içinde aile bireylerinin 

salonda harcadıkları 
zamanın oranı

* Görsellerdeki mobilyalar örnektir. Dairelere dahil değildir.



MUTFAK
HAYATIN TADI
Mutluluğunuzun merkezinde 
mutfak varsa aradığınız çözüm 
ROTA BLOCKS da. Geniş planlaması 
erzak stoklama dolapları 
ile ihtiyaçlarınızı çözerken 
konuklarınıza sunacağınız 
ziyafetlerin merkezine 
yerleşir. Kendi içinde rahatça 
yerleştirebileceğiniz yemek masası 
ile  istediğiniz zamanlarda pratik 
ve hızlı bir şekilde ailenizi mutlu 
edebilir ve kendinize zaman ayıra 
bilirsiniz. 

Optimum performansta bir 
mutfak, hem sıkılmadan ve sizi 
yormadan saatlerini 
geçirebileceğiniz bir yer hem de 
işlerinizi çabucak hallederek 
kendinize zaman ayırabileceğiniz 
bir alan olmalıdır. ROTA BLOCKS 
da bunların ikisine de yine en 
iyi malzeme ve çözümler ile 
ulaşacaksınız.

%40 
Çalışan kadınlar evde 

geçirdikleri zamanın % 40 ını 
mutfakta geçiriyor.

%30 
Ev hanımları evde 

geçirdikleri zamanın 
%30 unu mutfakta 

geçiriyor.

* Görsellerdeki mobilyalar örnektir. Dairelere dahil değildir.



YATAK ODASI
Size özel tasarlanmış bu alan yine 
en akılcı çözümler ile hizmetinizde. 
Dinlenmek ve hayata yeniden 
başlamak için gerekli tüm imkanları 
sunan yatak odanız aynı zamanda 
odadan ayrılmış ama içinde yer 
alan soyunma odası ile sizi daha 
düzenli ve derli toplu yapıyor. 
Özellikle kadınların rahatlamasını 
sağlayacak olan bu alan hem bir 
çok kıyafeti ve eşyayı barındırırken 
hem de rahatça soyunup 
giyinmenize olanak sağlayacak. 

Soyunma odasının içinden ulaşılan 
ebeveyn banyosu optimum 
performans ile bir 
çiftin ihtiyaçlarını eksiksiz olarak 
karşılayabilecek şekilde tasarlandı. 
Size de sadece keyfini yaşamak 
kaldı.

%90
Yatak odasında ayrı bir

 soyunma odası isteyen 
kadınların oranı

*Bir insan hayatının, 
ortalama 20 yılını uyuyarak geçiriyor

* Görsellerdeki mobilyalar örnektir. Dairelere dahil değildir.



ÇOCUK ODASI
Geleceğiniz büyüyor…

Çocuğunuzun 
güvenliğini ön planda 
tutan, hareketlerinin 
kısıtlanmadığı, ferah 
ve size yakın bir ortam 
tasarlandı.

Seçimleriniz bizim için 
önemlidir…

Çocuğunuzun 
yaratıcılığını, başarısını 
etkileyen faktörlerin 
yaşadığı ortamla olan 
bağlantısını kolay 
kurabilmek adına sizleri 
uzman pedagogumuz 
eşliğinde seçim 
yapmaya davet 
ediyoruz.

BANYO
Tüm ihtiyaçlarınızı 
eksiksiz olarak 
karşılarken, kolay ve 
pratik olarak 
temizlenebilen 
banyonuz, kendinize 
ayıracağınız zamanın 
size kalmasını sağlar.

% 15
İyi planlanmış ve aydınlık 
bir yaşam odasının 
çocukların zeka gelişimine 
katkısının oranı

% 60
Kullanışlı ve kolay 
temizlenebilir banyo 
isteyen kadınların 
oranı

* Görsellerdeki mobilyalar örnektir. Dairelere dahil değildir.



SOSYAL PLATFORM
-BASKETBOL SAHASI 
-FITNESS CENTER

Rota Blocks projesi, 
gençlerimizin 
yeteneklerini 
ortaya çıkarabileceği 
ve sosyalleşebileceği 
bir basketbol sahası, 
aynı zamanda sağlıklı 
bir yaşam tarzını 
tamamen teknoloji 
ile birleştiren fıtness 
center ile özel bir 
yaşam alanı sunuyor.

KAPALI OTOPARK
ARAÇLARDAN 
UZAK...

Oluşturduğu yaşam 
merkezlerin de her 
zaman en verimli 
çözümleri hedefleyen 
BTG İnşaat Rota 
Blocksta da kapalı 
otopark uygulaması 
ile hayatımızın  
ayrılmaz bir parçası 
olan araçları 
sosyal hayatımızdan 
çıkarmayı hedefledi.

Böylelikle sosyal 
alanlar çocuklarınız, 
misafirleriniz ve 
sizin için tüm 
güveni,konforu ile 
keyif alabileceğiniz bir 
alana dönüştü.

% 85
Site sakinleri yaşam 
alanlarında iyi organize 
edilmiş sosyal alan 
istiyorlar

% 90
Kapalı otopark 
isteyenlerin oranı



HAVUZ
Projemizin sosyal 
niteliklerinden biri 
olan yüzme   
havuzumuz,  
yazın sıcaklardan 
bunaldığınız da 
suyun serinliği ve 
ferahlığı ile kendinizi 
harika hissetmenize 
yardımcı olacaktır.

Sadece 68 ailenin 
yararlanacak olduğu 
havuzunuz  ile
bahçeniz size özel  
tatil merkeziniz 
olacak.

% 80
Havuz çevresinde 
bir sosyal tesisin 
istenme oranı



EĞLENCE
ÇOCUK OYUN 
ALANLARI

Geleceğimizin ışığı olan 
çocuklarımızın 24 saat 
özel güvenliğe sahip  
projemiz de bahçede 
geçirecekleri  zaman 
boyunca  hem sizin 
aklınız kalmamış olacak 
hem de çocuklarınız 
özgürlüklerini doya doya 
yaşayacak…

BASKET SAHASI% 90
Ev alacakların 
site içinde spor ve 
park alanı isteme 
oranı





DAİRE TİPLERİ
TİP 1
Antre
Banyo
Banyo
Yatak odası
Soyunma odası
Salon
Mutfak
Yatak odası
Yatak odası
Balkon

:15.56 m2 
:5.55 m2
:3.00 m2
:15.50 m2
:5.50 m2
:33.81 m2
:16.00 m2
:12.35 m2
:15.54 m2
:24.50 m2

DAİRE TİPLERİ
TİP 2
Antre
Banyo
Banyo
Yatak odası
Soyunma odası
Salon
Mutfak
Yatak odası
Yatak odası
Balkon

:15.97 m2 
:4.88 m2
:3.30 m2
:16.50 m2
:5.50 m2
:33.81 m2
:16.00 m2
:12.35 m2
:15.54 m2
:24.50 m2



DAİRE TİPLERİ
TİP 3
Antre
Banyo
Banyo
Yatak odası
Soyunma odası
Salon
Mutfak
Yatak odası
Yatak odası
Balkon

:14.30 m2 
:4.88 m2
:3.30 m2
:16.50 m2
:5.50 m2
:33.60 m2
:15.79 m2
:16.40 m2
:11.70 m2
:23.66 m2

DAİRE TİPLERİ
TİP 4
Antre
Banyo
Banyo
Yatak odası
Soyunma odası
Salon
Mutfak
Yatak odası
Yatak odası
Balkon

:13.40 m2 
:5.55 m2
:3.00 m2
:15.50 m2
:5.50 m2
:33.60 m2
:15.79 m2
:16.40 m2
:11.70 m2
:23.86 m2



DAİRE TİPLERİ
DUBLEKS ALT KAT

* Dubleks katlarımız için ayrıntılı bilgileri satış ofisimizden öğrenebilirsiniz.

TİP 2D

TİP 3D TİP 4D 

TİP 1D


