




“HAYAL
  ET”

İlhamımız sizin düşleriniz...
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YENİDEN
 DÜŞLE

Gözlerinizi kapatın ve kendinizi yemyeşil bir ormanın

huzurlu kollarına bırakın. Fonda kuş sesleri, ormanın egzotik ve eşsiz kokusu, 

bahçede oynayan çocukların cıvıltısı, saçlarınızı dans ettiren ılık rüzgar ve 

yüzünüzü okşayan saf güneş… Adeta kusursuz bir düş gibi... 

İlhamımız sizin düşleriniz...





Her şeyin sizler için düşünüldüğü ve size özel tasarlandığı

bir yer hayal edin... Her nefes alışınızda saf, temiz ve

huzur verici orman havasını ciğerlerinizde hissedeceğiniz, 

tabiatla iç içe olacağınız ve lavanta kokulu düşler kuracağınız 

bir yaşam. Baktığınız her noktada sizleri bekleyen, ruhunuzu 

ferahlatacak geniş bahçeleri ve benzersiz mimarisiyle, 

burada yalnızca sizler değil evleriniz de eşsiz...

Isparta’da
Masalsı Bir Yaşamın Kapıları
Aralanıyor...

    BU
SENİN
   MASALIN



Ikona, kendi masalınızı yazmanız için

Isparta’nın gizli güzelliği Gönen’de sizi bekliyor...





ARADI-
    -ĞINIZ
 HER ŞEY
  GÖNEN’de…

Şehre Yakın Kalabalığa Uzak...

Hem her yere yakın, hem de şehrin kalabalığı
ve kargaşasından uzakta... Eşsiz doğanın içinde konumlanan ve
tüm bu ayrıcalıkların bir arada sunulduğu yaşam alanı: Ikona

Hayallerinizden bir parça yaşamaya hazırsanız;

Isparta’nın yükselen değeri Gönen’in merkezinde yer alan Ikona Villaları,

şehre yakın olmasının yanında şehrin kalabalığı, gürültüsü ve stresinden

uzak olmasıyla sizlere doğa ile baş başa kalabileceğiniz

bir yaşam alanı sunuyor. 
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    YENİ
HAYATINA
 “MERHABA”
 DE!     Bu Merhaba Size Çok İyi Gelecek! 



Doğanın İçinde İnzivaya Çekilin...

Her geçen gün biraz daha özlemini çektiğimiz,

insan yaşamının gerçek enerji kaynağı, doğa...

Bir bakış ötenizde sizleri mest eden masmavi bir gölet,

harikulade yürüyüş yolları ve ve her yeni güne bambaşka kuş cıvıltılarıyla başlayacağınız,

unutulmaz anılar biriktireceğiniz, benzersiz ve doğal bir yaşam.  

DOĞAYLA
 BAŞ BAŞA
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Dört bir tarafını kaplayan yekpare büyük camlarıyla,

yemyeşil bir manzarayı evlerinizin içine taşıyabileceğiniz, 

doğayla iç içe yaşayabileceğiniz ayrıcalıklı bir yaşam,

Ikona Gönen’de sizleri bekliyor... 



        HUZURU            
   HİSSET

Hayatta bizlere huzur veren şeylerden ve  ortamlardan

ayrılmak istemeyiz. Kendiniz için yapacağınız en güzel şey, 

bu değerli duyguyu yaşam alanınıza da taşımaktır.

Ikona Gönen, kusursuz tasarımı ve şehre yakın, dertlere 

uzak konumuyla size, ormanın eşsiz atmosferinde huzurlu 

bir yaşam sunmaktadır.

Evinizde
Huzura Yer Açın...



Huzuru
hissetmek için
özel yerler aramaya
ihtiyacınız yok
bizim gözümüzde 
sizin olduğunuz
her yer çok özel...
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Burada Ayrıcalıklarınızı Kendiniz Yaratırsınız...

AYRICALIKLI
    BİR YAŞAM





DOKU-
-NULMAZ
OLMAK

Sizler için tasarlanmış bu yaşam alanında dokunulmaz olmak

bir ayrıcalıktan öte herkese sunulmuş bir hizmet gibidir.

Adeta doğanın sizlere sunduğu bir orman parçası olan bahçeleriniz, 

samimi sohbetler eşliğinde hem kalbinizi hem ortamı ısıtacak

ateş çukurunuz ile keyifli dakikaların akıp geçtiği

günler, saatler, dakikalar...

Ikona Gönen’de aileniz, dostlarınız ve sevdiklerinizle

hayatın tüm koşuşturmasından izole olacağınız

bir yaşam sizi bekliyor

Bu Hayatta
Dokunulmaz Olmak
Kaçınılmaz...
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Unutulmaz Hatıraların Yeri Gönen...

Hayatı en anlamlı kılan şey anılarımızdır...

Ikona Gönen sizlere, sevdiklerinizle her anından keyif alacağınız,

hatırladıkça kendinizi doğanın kollarında hissedeceğiniz, dostlarınızla unutulmaz

sohbetler ve huzur dolu anılar biriktireceğiniz bir ortam sunuyor...

Hem bugününe hem yarınına anlam kazandırmak isteyen herkesi bekliyoruz...

UNUTULMAZ
HATIRALAR
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Anılar hayatımıza anlam katar..



Hayata anlam katan, anıları değerli kılan kişilerdir dostlarımız. 

Kimi zaman bu dostlukların komşuluğa, komşuluklarımızınsa 

dostluklara dönüştüğüne şahit oluruz. Her biri birbirinden değerli 

komşulara sahip olacağınız Ikona’da, yepyeni dostluklar

kurmanız için de her şey düşünüldü.

Sevdikleriniz ve komşularınızla bir araya gelerek unutulmaz 

filmler seyredebileceğiniz Ikona’nın yazlık sineması, keyifli yaz 

akşamlarında size unutulmaz anılar biriktirmeyi vadediyor.

Öyle ki, Ikona’da onlarla paylaştığınız her an ve her yeni macera; 

bugüne ve yarınlara değer katıyor. 

Yalnızca
Sizler için Tasarlanan
Bir Yer…
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MÜKEM-
    MELLİĞİN
ÖZETİ



Hayalini kurduğunuz yaşam için gereken her şeyin sizin için 

özenle düşünüldüğü bir yer hayal edin…



MUTLU-
   LUĞUN 
BAŞLADIĞI 
YER;

Muhteşem lezzette bir yemeği yemek kadar onu yapmaktan da 

tarifsiz keyif alacağınız kusursuz 

bir mutfak ve hazırladığınız lezzetleri tadına doyulmaz 

sohbetlerle taçlandıracağınız, özenli bir sofra…

Mutlu sofralara giden yol; 

Ikona Gönen’in benzersiz tasarımıyla hayatı

kolaylaştıran ve sizi ayrıcalık katan mutfaklarından geçiyor.

Mutlu Sofralar…
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Harikulade sofralar için özenle dizayn edilmiş açık mutfağınız, özgün mimarisi ve
dekorasyonuyla yemek dışında da keyifli zamanlar geçirebileceğiniz şekilde tasarlandı.

Öyle ki; evinizde geçirdiğiniz her anı, unutulmaz anılara dönüştürmeniz için 
Ikona Gönen’deki tüm yaşam alanları size farklı zaman geçirme alternatifleri
sunacak şekilde kurgulandı







Her Noktada Sizden Bir Parça...

Herkes yaşam alanının eşsiz olmasını ve kendi tarzını yansıtmasını ister.

İç mimarisiyle göz kamaştıran eviniz aynı zamanda sizden ve ruhunuzdan

parçaları yansıtarak size benzersiz bir ortam sunuyor.

Estetik ve konforun bir arada sunulduğu, 

Ikona Gönen’in iç mimarisinde, her bir metre kare, günlük hayatınızı

kolaylaştıracak şekilde kullanılabilir ve fonksiyonel alanlar olarak tasarlandı. 

FONKSİ-
     YONELLİK

54



Hızla akan zamana yenilmeyen ve eşsiz tasarımıyla

sizi her zaman bir adım öne taşıyan Ikona Gönen’de;

geleceği evinizde yaşayamaya hazır olun.





UYANMAK
    İSTEMEYE-
CEKSİNİZ... Konfor, huzur, sakinlik ve dinginlik... 



Ruhunuzun Huzur Bulduğu Yer...

HUZUR





Konfor, huzur, sakinlik ve dinginlik...

Bir yatak odasında aranan her şeyin bir arada olması ne kadar güzel olabilirse

o kadar güzel bir yatak odası düşünün. 

Eşsiz ve ergonomik tasarımı sayesinde, her anı yalnızca kendinize ait

hissedebileceğiniz huzur dolu bir yatak odası için

Ikona Gönen’in kapıları sonsuza dek açık...





Günün yorgunluğundan, negatif hislerden arınıp 

tamamiyle huzuru bulduğunuz bir banyoya sahip 

olmak istemez miydiniz?

Doğanın ruhu dinginleştiren havası ve suyun 

sakinleştirici etkisiyle Ikona Gönen’in Villalarında 

eşsiz bir banyo deneyimine hazır olun...



4+172

ALT
   KAT

4+1 Villa / Alt Kat

Mahal 
Kodu

Mahal
İsmi

Mahal
Alanı

01 SALON 32,10 m2  

02 KIŞ BAHÇESİ 15,50 m2

03 MUTFAK 21,70 m2

03-A KİLER 5,10 m2

04 ODA 1 17,80 m2

04-A EBEVEYN B. 3,20 m2

05 KORİDOR 16,30 m2

05-A HOL 4,50 m2

05-B WC 4,20 m2

05-C ÇAMAŞIR O. 2,00 m2

05-D MERDİVEN 9,90 m2

06 DEPO 4,30 m2

07 TERAS 23,50 m2

Villa Alt Kat Alanı   136,00 m2

Villa Alt Kat Teras Alanı   24,00 m2

Villa Alt Kat Toplam Alanı   160,00 m2

Üst Kat Toplam Alanı    110,00 m2

Villa Genel Toplam Alanı   270,00 m2



4+1

ÜST
   KAT
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4+1 Villa / Üst Kat

Mahal 
Kodu

Mahal
İsmi

Mahal
Alanı

08 KORİDOR 12,50 m2  

08-A MERDİVEN 8,50 m2

09 YATAK ODASI 24,25 m2

09-A HOL 9,30 m2

09-B EBEVEYN B. 8,80 m2

09-C GİYİNME O. 4,00 m2

10 ODA 1 15,90 m2

10-A BANYO 4,00 m2

11 ODA 2 11,40 m2

11-A BANYO 2,90 m2

12 TERAS 7,90 m2

Villa Üst Kat Alanı   102,00 m2

Villa Üst Kat Teras Alanı   8,00 m2

Villa Üst Kat Toplam Alanı   110,00 m2

Alt Kat Toplam Alanı    160,00 m2

Villa Genel Toplam Alanı   270,00 m2




