
Ula’da hayat
bir başkadır...
Ula Konakları’nda ise
bir ayrıcalık.

Bir yanınız deniz,
bir yanınız doğa...
Ula’nın önemli dönüşüm projeleri arasında yer alacak olan Ula Konakları’nda
hem ev sahibi olacak, hem de kazançlı bir yatırım yapmış olacaksınız.

Dağlarından gelen kekik kokusu ile uyanacak, doğayla iç içe yaşayacaksınız...

Ayrıca kolay ulaşım imkanlarıyla, Muğla şehir merkezine, Marmaris, Fethiye, Gökova
ve Akyaka gibi turizm cennetlerine olan yakınlığıyla hızınıza hız katacaksınız.

Bulunduğu şehre değer katan
yaşam alanları...

çağdaş ve yaşanabilir konutlar inşa etmek için...
Çağdaş ve yaşanabilir konutlar inşa etmek için...

Merkez : Kurtuluş Mah. 2014 Sk. Ülker Apt.
No : 1 Kat : 1 D : 1  Efeler - Aydın
M : info@petek-group.com  • petek-group.com

iletisim@petek-group.com iletisim@petek-group.com

Satış Ofisi : Alparslan Mah. Alparslan Cad.
No : 14 Kat : 2   Ula - Muğla 
T : 0532 214 63 87
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Farklı bir mimari anlayış,
yeni bir yaşam tarzı... Her alanda yeni bir

mutluluk...

Ula Konakları, estetik
dış görünümünün yanında
iç dizaynı ile de hem göz
zevkinize hitap ediyor
hem de konforlu ve rahat bir
yaşam sunuyor...

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mevcut Deprem Yönetmeliği’ne uygun radye temel yapı sistemi
Seramik yer ve duvar kaplamaları
Armatürler
Duşa kabin
Yemek yapmanın ve yemek yemenin tadına varacağınız
muhteşem bir mutfak
Banyoda modern tasarım dolaplar
Duvarlarda saten alçı üzerine subazlı saten boya
Otopark
Uydu, internet alt yapısı
Enerji Performans Yönetmeliği’ne uygun Merkezi ısıtma sistemi
Mantolama
Antre de vestiyer
Ula Konakları çevre düzeni açık otoparkı ile de bir site yaşamının
gerektirdiği unsurlara sahiptir.

Muğla’nın yanıbaşında yeni cazibe merkezi Ula’da yer alan Ula Konakları,
modern mimariyle harmanlandığı yepyeni bir yatırım ve yaşam alanı...

Banyosundan mutfağına, salonundan yatak odasına her metrekaresinde
konfor bulunan Ula Konakları sizlere 2550 m2 alan üzerine kurulu 4 blokta toplam
24 konutun yer aldığı bir proje; Çevre düzenlemesi olan, (2+1), (3+1) olmak üzere 
iki farklı daire seneği sunuyor...

Petek Group 28 yıllık tecrübesiyle, "İnsanımızın doğal hayata uyumlu bölgelerde
yaşama isteğini" göz önüne alarak  farklı bir mimari anlayışa sahip, yeni bir
yaşam tarzı sunan Ula Konakları projesi ile hayatı en güzel şekilde 
yaşamak isteyenlere...

Hayata bir de
bu konaktan bakın...
Ula Konakları hem iç hem dış projesiyle
dört mevsim rahat bir hayat sürebilmeniz için özenle tasarlanmıştır.

Zengin ağaç çeşitleriyle bahçesinde dilediğiniz gibi
günün yorgunluğunu üzerinizden atarken siz ve çocuklarınız
burada hak ettiğiniz rahatı bulacaksınız.

Ula Konakları’nın dış çevresinden odaların parkesine, seramiğine,
kapılarından tüm doğramalarına kadar herşey 1. sınıf olarak,

Ula Konakları’nın projesinde estetik unsurlardan taviz vermeden
yılların tecrübesine sahip teknik kadromuz tarafından
titizlikle planlanmıştır.
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2+1 dairelerimiz
brüt : 95 m2’dir

3+1 dairelerimiz
brüt : 140 m2’dir
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