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Structures
which facilitates
thelife
MAKS Villa offers an aesthetic, comfortable, 
modern and reliable life which can be carried, 
removed and re-mounted with module 
residence system. 

Module house, which was developed as a 
result of R&G and Product Development 
studies, has a conveyor system consisting of 
steel constructions and it provides high 
insulation advantage thanks to heat and sound 
insulation applied in the wall, roof and floors. 
Module house offers comfort and aesthetics of 
permanent living spaces with private project 
options. 

Since Modular Life Units of MAKS Villa are 
made of light materials, they are earthquake-
resistant and have high fire endurance. Thanks 
to these characteristics, the modular life units 
which are suitable for different climate 
conditions and geographical conditions, are 
the structures that facilitate the life for the 
residences.

Hayatı
kolaylaştıran
yapılar
MAKS Villa modül konut sistemi ile 
taşınabilen, sökülebilen ve yeniden monte 
edilebilen, estetik, konforlu, modern ve 
güvenilir bir yaşam sunar.

AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları sonucunda 
geliştirilen modül ev, çelik konstrüksiyondan 
oluşan taşıyıcı sisteme sahip olup, duvar, 
çatı ve tabanlarda uygulanan ısı ses 
izolasyonları sayesinde yüksek yalıtım 
avantajı sağlar. Kişiye özel proje 
seçenekleri ile modül ev, kalıcı yaşam 
alanlarının konfor ve estetiğine sahiptir.

MAKS Villa Modüler Yaşam Üniteleri, 
hafif malzemelerden üretildiğinden 
depreme karşı dayanıklılığı yanında 
yüksek yangın dayanımına sahiptir. Bu 
özellikleri sayesinde farklı iklim koşulları 
ve her türlü coğrafi koşullara uygun olan 
modüler yaşam üniteleri; konutlar için 
hayatı kolaylaştıran yapılardır.



Your House is ready 
only in 1 Day
MAKS Villa Module House gives you an 
opportunity for starting your life at short notice 
wherever you want. In case a selection is made 
from the offered 12 alternative projects, the 
mounting period is 1-5 days. The production 
period for making the Module House prepared 
in the factory is 1 month. It is necessary to 
determinate the time -period when a different 
and private design is demanded. 

1 Günde
Evin Hazır
MAKS Villa Modül Ev, dilediğiniz her yerde çok 
kısa sürede yaşama başlamanıza olanak sağlar. 
Sunulan 12 alternatif projeden seçim yapılması 
halinde sadece 1 ila 5 gün arasında montaj 
süreci vardır. Modül Ev’in kullanıma hazır hale 
getirildiği fabrikadaki üretim süreci ise 1 aydır. 
Farklı ve kişiye özel bir tasarım istenildiğinde ise 
zamanın belirlenmesi gerekir. 



İstediğin yere
kolaylıkla taşı
ve kur

Üretimlerinin tamamı fabrikada yapılan 
modüllerin yerinde kısa sürede 
birleştirilmesi ile modül evde yaşam 
başlar. Kamyon ve tır ile taşınabilecek 
şekilde standart ebatlarda üretilen 
modül evler istenildiğinde kolaylıkla 
sökülüp taşınabilmekte ve yeniden 
monte edilebilmektedir. Kendinden 
tabanlı olması zemin betonu 
gerektirmediği gibi düz bir zemine 
konulup sadece su bağlantılarının 
yapılması yeterli olmaktadır. Düz 
olmayan zeminlerde ise devreye giren 
ayarlanabilir ayaklar sayesinde kurulum 
tamamlanmaktadır. Modül evler tekrar 
tekrar taşınmaya ve sonrasında yeniden 
kullanıma uygun olarak üretilmektedir.

Carry and install 
it wherever
you want 

Life in the module house begins with 
combination of the modules,which are 
produced in the factory in a short time.  
Whenever you want, you can easily 
remove, carry and re-mounted module 
houses which are produced in a way to 
be carried with truck and articulated 
lorrys. The fact that it is self-floor does 
not necessitate ground concrete, it is 
necessary to place it in a flat surface 
and make only water connections.
In the surfaces which are not flat, 
mounting procedure is completed 
thanks to engaging adjustable stays. 
Module houses are produced properly 
for being re-carried and used. 



Estetik

Teknolojik alt yapı, mimari serbestlikle 
birleşince yüksek estetiğe sahip yapılar 
üretilebilmektedir. Cephede ahşap görünümlü 
kaplama malzemeleri, sandviç panel 
kombinasyonları, cephe panjurları 
kullanılırken, renk seçenekleri de 
sunulabilmektedir. Yine iç mekanlarda da 
duvarlar, tavan ve zemin malzeme seçimleri 
alternatif olarak sunulmaktadır. Modüllerde 
kullanılan standart tipteki banyo ve mutfak 
bölümleri de tasarımı belirleyen önemli bir 
unsurdur.

Aesthetics 

Structures having high aesthetics can be 
produced with combination of technological 
infrastructure and architectural freedom. While 
wooden-like coating materials, sandwich 
panel combinations and façade shades are 
used in the façade, color choices can be also 
offered. Walls, ceiling and soil material choices 
are presented as an alternative in interior 
spaces. Standard type bath and kitchen 
sections which are used in the modules are 
important elements determining design.  



Enerji tasarrufu
ve yalıtım

Tüm MAKS Villa modül ev tipleri, uygulanacak 
bölgeye ve farklı iklim değerlerine göre 
projelendirilmiş olup maksimum yalıtım ve 
optimum enerji kullanımlarına göre dizayn edilir. 

Güvenlik

Kullanılan ahşap görünümlü malzemeler ve 
paneller yangın riskini en aza indirirken 
izolasyon açısından standartların çok 
üstündedir. Kullanılan çelik konstrüksiyon, 
kaynaksız ve cıvata bağlantılı sistem ile 
oluşturulur.

Energy saving 
and insulation 

All MAKS Villa module house types were 
projected according to  the area in which they 
will be installed and also to different climate 
conditions and they are designed according to 
maximum insulation and optimum energy uses.    

Safety 

While used wooden-like materials and panels 
minimizing fire risk, they are non-standard in 
terms of insulation. The steel construction 
which is used is constituted with seamless 
and bolt coupling system. 



MODÜL KONUT TİPLERİ
MODULE HOUSE TYPES 



Design your
dream house
The Modular House is produced in the form
of Standard modules having dimensions of 
3x5,23 meters, 3x7,8 meters and 3x10,2 meters. 
12 different type module house projects, having 
height of 2,8 meters externally and net height of 
2,5 meters internally, were prepared with 
combination of these standard modules. Apart 
from determined standard type projects, they 
are also offered with private options. New 
modules can be added easily in horizontal and 
vertical direction to the buildings, consisting of 
combination of the modules. While combination 
operation is made horizontally without having 
any number of limitation, the buildings can be 
built vertically up to three storeys. 

Hayalindeki
evi tasarla
Modül Evler, 3x5,23 metre, 3x7,8 metre ve 
3x10,2 metre ebatlarındaki standart modüller 
şeklinde üretilir. Bu standart modüllerin 
birleşimleri ile dıştan 2,8 metre, içten net 2,5 
metre yüksekliği olan 12 farklı tipte modül ev 
projesi hazırlanmıştır. Belirlenen standart tip 
projelerin dışında kişiye özel seçenekler de 
sunulmaktadır. Modüllerin birleşimiyle oluşan 
binalara yeni modüller yatay ya da dikey 
yönde rahatlıkla eklenebilmektedir. Yatay 
olarak herhangi bir adet sınırı olmaksızın 
birleşim yapılabilirken dikey olarak üç kata 
kadar binalar inşa edilebilmektedir. 
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1 KAMYONLA TAŞINABİLİR
2 KİŞİLİK KONUT
Net Alan : 20,20 m²
Brüt Alan : 23,10 m²

CAN BE CARRIED WITH 1 LORRY 
2 PERSON HOUSE
Net Area : 20,20 m²
Gross Area : 23,10 m²

MODULE R 01
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1 TIRLA TAŞINABİLİR
2 KİŞİLİK KONUT
Net Alan : 27,00 m²
Brüt Alan : 30,90 m²

CAN BE CARRIED WITH 1 TRUCK
2 PERSON HOUSE
Net Area : 27,00 m²
Gross Area : 30,90 m²

MODULE R 02
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1 TIRLA TAŞINABİLİR
2 KİŞİLİK KONUT
Net Alan : 28,00 m²
Brüt Alan : 30,90 m²

CAN BE CARRIED WITH 1 TRUCK
2 PERSON HOUSE
Net Area : 28,00 m²
Gross Area : 30,90 m²

MODULE R 03
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1 KAMYON ve 1 TIRLA TAŞINABİLİR
2 KİŞİLİK KONUT
Net Alan : 38,30 m²
Brüt Alan : 42,20 m²

CAN BE CARRIED WITH 1 LORRY
AND 1 TRUCK
2 PERSON HOUSE

Net Area : 38,30 m²
Gross Area : 42,20 m²

MODULE R 04
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1 KAMYON ve 1 TIRLA TAŞINABİLİR
3 KİŞİLİK KONUT
Net Alan : 48,10 m²
Brüt Alan : 54,00 m²

CAN BE CARRIED WITH 1 LORRY
AND 1 TRUCK
3 PERSON HOUSE

Net Area : 48,10 m²
Gross Area : 54,00 m²

MODULE R 05
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2 TIRLA TAŞINABİLİR
4 KİŞİLİK KONUT
Net Alan : 53,40 m²
Brüt Alan : 61,80 m²

CAN BE CARRIED WITH 2 TRUCK
4 PERSON HOUSE
Net Area : 53,40 m²
Gross Area : 61,80 m²

MODULE R 06
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2 KAMYONLA TAŞINABİLİR
4 KİŞİLİK KONUT
Net Alan : 46,70 m²
Brüt Alan : 52,20 m²

CAN BE CARRIED WITH 2 LORRY
4 PERSON HOUSE
Net Area : 46,70 m²
Gross Area : 52,20 m²

MODULE R 07
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2 TIRLA TAŞINABİLİR
3 KİŞİLİK KONUT
Net Alan : 56,40 m²
Brüt Alan : 61,80 m²

CAN BE CARRIED WITH 2 TRUCK
3 PERSON HOUSE
Net Area : 56,40 m²
Gross Area : 61,80 m²

MODULE R 08
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1 KAMYON ve 2 TIRLA TAŞINABİLİR
4 KİŞİLİK KONUT
Net Alan : 64,40 m²
Brüt Alan : 70,20 m²

CAN BE CARRIED WITH 1 LORRY
AND 2 TRUCK
4 PERSON HOUSE

Net Area : 64,40 m²
Gross Area : 70,20 m²

MODULE R 09
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1 KAMYON ve 2 TIRLA TAŞINABİLİR
5 KİŞİLİK KONUT
Net Alan : 63,20 m²
Brüt Alan : 70,20 m²

CAN BE CARRIED WITH 1 LORRY
AND 2 TRUCK
5 PERSON HOUSE

Net Area : 63,20 m²
Gross Area : 70,20 m²

MODULE R 10
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3 TIRLA TAŞINABİLİR
6 KİŞİLİK KONUT
Net Alan : 111,30 m²
Brüt Alan : 123,60 m²

CAN BE CARRIED WITH
3 TRUCK
6 PERSON HOUSE

Net Area : 111,30 m²
Gross Area : 123,60 m²

MODULE R 11
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3 TIRLA TAŞINABİLİR
5 KİŞİLİK KONUT
Net Alan : 110,50 m²
Brüt Alan : 123,60 m²

Net Area : 110,50 m²
Gross Area : 123,60 m²

MODULE R 12

CAN BE CARRIED WITH
3 TRUCK
5 PERSON HOUSE
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