
“Mükemmelliğe eklenecek bir şey kalmadığında değil, 

çıkarılacak bir şey kalmadığında ulaşılır.”

-Antoine de Saint-Exupery

Less is more.





TinVil markası Tiny House, “Less is more.” yani “Az çoktur.” mottosuyla yola çıkarak; kullanıcılarına 

minimalist yaşam tarzı sunan, farklı model ve stillerle oluşturulan mobil ev konseptidir.

TinVil herhangi bir belediye ve imar izni gerektirmeyen, O2 belgeli ve ruhsatlı, mobil evlerdir. İçerisinde 

ihtiyacınız olan tüm kullanım alanlarını bulunduran TinVil, belirtilen modellerle sınırlı kalmayıp, 

ihtiyaçlarınız doğrultusunda minimal ve yaratıcı çözümlerle sizlere teslim edilir. 

TinVil yapıları, hızlı üretim ve kurulumu sayesinde kısa zamanda sizin yuvanız haline gelir ve modern 

bir yaşam alanı sunar.

HAKKIMIZDA

TinVil Tiny House modellerimizin isimleri geleceğimiz olan çocuklarımızdan esinlenilmiştir.



TinVil Tiny House
Doğadaki Eviniz

Konfor

Ortak Kullanım

Her Mevsim Kullanım

Mevzuatlara Uyumluluk

Mobil

Doğa ile Harmoni

O2 Kategorisi Tiny House Özellikleri
Ruhsata tabidir.

Kendine ait bir plakası vardır.
Yılda 1 kez TüvTürk muayenesine tabidir. (Güvenlik için doğru bir seçenek.)

Vergisi yoktur.
BE Sınıfı ehliyet ile kullanılabilir.



KONFOR
Ferah yaşam alanları sayesinde evinizde gibi hissedersiniz.

MOBİL 
Tek bir lokasyona bağlı kalmadan dileğiniz yere park edebilirsiniz.

DÖRT MEVSİM
Size her mevsim eşsiz bir deneyim yaşatmak için yeterli ısı yalıtımına sahiptir.

ORTAK KULLANIM
Dostlarınız ile birlikte ortak bir Tıny House sahibi olarak doğadaki neşenizi en üst düzeye çıkarabilirsiniz.

ÖZGÜRLÜK
Farklı alanlara taşınarak kullanım kolaylığı sunması, yapıların özgür ruhlu insanlara hitap etmesini sağlar. Yasal sınırların dışına 

çıkmamak koşuluyla her alanda konumlandırarak özgürce kullanabilirsiniz.

ÇEVRE DOSTU
Tiny House yapıların imalatında kullanılan malzemelerin önemli bir kısmı, çevre dostu malzemelerdir. Daha çok doğa ile iç içe 

yaşamak isteyenlerin tercih ettiği yapılar olması nedeniyle, imalat aşamasında da bu hassasiyeti gözetmekteyiz.

EKONOMİKTİR
Özel tasarımlar olması ayrıcalıklı özelliklere sahip olmasını sağlar. Genel olarak finansal yönünü ele aldığımızda, bu yapıların 

normal yapılara göre çok daha ekonomik olduklarından bahsedebiliriz.

KULLANIŞLI VE ŞIK TASARIM
Ergonomik bir tasarıma sahiptir. Bu nedenle küçük bir kullanım alanına sahip olması yaşam alanındaki hareketliliğinizi kısıtlamaz. 

Minimal alanların daha geniş ve ferah şekilde kullanımına imkan tanır. Diğer yandan şık bir tasarıma sahip olması, estetik 
bütünlüğün tamamlanmasına katkı sağlayan faktörlerden biridir.



TinVil Pars



Pars House; 7 m uzunluk, 2.5 m genişlik ölçülerine sahiptir. 24 m2 
kullanım alanında, iki katlı ve 1 +1 yapıya sahiptir. Sahip olduğu 
veranda opsiyonu sayesinde, bahçenizin konforunu evinize taşır.

Çatı Kaplaması; 11 mm OSB üzerine nem bariyeri ve kenet çatı 
uygulaması, 

Dış Cephe Kaplaması; fırınlanmış  ve astar boyalı  Sibirya çamı  
ve kenet cephe kaplaması olarak tasarlanmıştır. 



TinVil Pars

İç duvarlarda; 90 mm genişli ğinde çelik karkas 
uygulanmıştır. 80 mm kalınlığında A1 sınıfı 
yanmaz (Knauf Mineral Taşyünü) kullanılmıştır. 

Ara kat döşemesinde; 90 mm yüksekliğe sahip, 
ızgara panel döşeme sistemi kullanılmıştır.

Römork Özellikleri; 85 cm yükseklik, 4 adet büyük 
boy krikolu sabitleme ayağı, CE belgeli arka stop 
lambaları, O 2 belgeli karavan ruhsatlıdır.
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TinVil Sinem



Sinem House; 7 m uzunluk, 2.5 m genişlik ölçülerine sahiptir. 26 m2  

kullanım alanında, iki katlı 1+1 yapıya sahiptir. Sahip olduğu veranda 
opsiyonu sayesinde, bahçenizin konforunu evinize taşır.

Çatı Kaplaması; 11 mm OSB üzerine nem bariyeri ve kenet çatı 
uygulaması, 

Dış Cephe Kaplaması; fırınlanmış  ve astar boyalı  Sibirya çamı  ve 
kenet cephe kaplaması olarak tasarlanmıştır. 

İç duvarlarda; 90 mm genişliğinde çelik karkas uygulanmıştır. 80 mm 
kalınlığında A1 sınıfı yanmaz (Knauf Mineral Taşyünü) kullanılmıştır. 

Ara kat döşemesinde; 90 mm yüksekliğe sahip, ızgara panel döşeme 
sistemi kullanılmıştır.

Römork Özellikleri; 85 cm yükseklik, 4 adet büyük boy krikolu sabitleme 
ayağı, CE belgeli arka stop lambaları, O 2 belgeli karavan ruhsatlıdır.



TinVil Eflin



Eflin House; 7 m uzunluk, 2.5 m genişlik ölçülerine sahiptir. 24 m2  

kullanım alanında, iki katlı 1+1 yapıya sahiptir. Sahip olduğu veranda 
opsiyonu sayesinde, bahçenizin konforunu evinize taşır.

Çatı Kaplaması; 11 mm OSB üzerine nem bariyeri ve kenet çatı 
uygulaması,

Dış Cephe Kaplaması; fırınlanmış  ve astar boyalı  Sibirya çamı  
ve kenet cephe kaplaması olarak tasarlanmıştır.  

İç duvarlarda; 90 mm genişliğinde çelik karkas uygulanmıştır. 80 
mm kalınlığında A1 sınıfı yanmaz (Knauf Mineral Taşyünü) 
kullanılmıştır. 

Ara kat döşemesinde; 90 mm yüksekliğe sahip, ızgara panel 
döşeme sistemi kullanılmıştır.

Römork Özellikleri; 85 cm yükseklik, 4 adet büyük boy krikolu sabitleme 
ayağı, CE belgeli arka stop lambaları, O 2 belgeli karavan ruhsatlıdır.





Tiny House olarak da adlandırdığımız evler, bir çekici vasıtasıyla taşınabilen tekerlekli mobil ev 
modelidir. Bu özelliği sayesinde dilediğiniz yere, dilediğiniz zaman evinizi taşımanın keyfini 
yaşatır. Ne kadar küçük bir ev tasarlanmış olursa olsun, ihtiyaçlarınız günün koşullarına göre 
değişse de en az çaba ile taşınabilir veya kaldırılabilir. 

TinVil Tiny House güvenli, hızlı ve ekonomiktir. Tiny House, içine hemen yerleşmeniz için 
gereken hemen hemen her şeyle donatılmış anahtar teslimi bir evdir. Minimalist bir yaşam için 
kalabalık ve fazladan yer kaplayan eşyalardan arınmış ferah bir yaşam alanı sunar. 

Günümüzde küçük evlere (Tiny House) yönelik eğilim sosyal bir akım haline geldi. İnsanlar artık 
yaşadıkları alanı küçültmeyi sadeleştirmeyi ve daha azıyla yaşamayı tercih ediyor. Biz TinVil 
ailesi olarak bu düşünceyi bir adım daha ileri götürerek, küçük evleri arabanızın arkasına 
takarak taşıyabileceğiniz, hareket kabiliyeti olan evler haline getiriyoruz. Aslında küçük bir 
alanda yaşamaktan daha fazlasını sunuyoruz. 

TinVil Tiny House tamamen esneklik ve özgürlükle ilişkilidir. Bazıları için, bir ipoteğe bel 
bağlamak zorunda kalmadan küçük bir şey satın alarak dengeli bir yaşam sürme 
özgürlüğüdür. Diğerleri için mevcut bir evin boyutunu, işlevini ve yerini değiştirebilme 
esnekliğidir. 

Minimalist-küçük evler esnek tasarım imkânından dolayı birçok farklı insanın hayal gücüne 
hitap eder. Zanaatkarlık, detaylara gösterilen özen ile bir araya gelir. İnsanlar bu evleri satış 
değerinden ziyade mümkün olan en iyi yaşam deneyimini göz önünde bulundurarak inşa 
eder. 

Biz TinVil ailesi olarak, farklı kültürlerin geleneksel mimarisini ve estetiğini müşteri talepleri 
kapsamında şekillendirerek anahtar teslim çözümler sunuyoruz. 

Tiny House (Minimalist Ev) Neden Tekerleklidir? 



TinVil Doruk



Doruk  House, minimal  yaşantının  konforunu  

sergilemek  üzere  tasarlanmıştır. 

Minimalizm felsefesini hayatına katmak 

isteyenler için özel olarak tasarlanan Doruk 

House, günlük hayatın karmaşası ve 

materyalizmin   yorgunluğundan   sizi  

arındıracak  yeni  bir  yaşam alanıdır.

Doruk House; 8 m uzunluk, 2.5 m genişlik 

ölçülerine sahiptir. 20 m2  kullanım alanında, iki 

katlı 1+1 yapıya sahiptir. Sahip olduğu veranda 

opsiyonu sayesinde, bahçenizin konforunu 

evinize taşır.



TinVil Doruk



Çatı Kaplaması, 11 mm OSB üzerine Nem Bariyeri  

ve  Kenet  Çatı  uygulaması  ile  yapılmıştır.  

Dış  Cephe  Kaplaması,  Fırınlanmış  ve  Astar  Boyalı  

Sibirya Çamı ve Kenet Cephe Kaplaması ile 

yapılmıştır. 

İç duvarlarda; 90 mm genişliğe sahip çelik 

karkas ve 80 mm  kalınlığında  A1  sınıfı  yanmaz  

(Knauf  Mineral  Taşyünü) kullanılmıştır.

Römork Özellikleri; 85 cm yükseklik, 4 adet büyük boy 

krikolu sabitleme ayağı, CE belgeli arka stop 

lambaları, O 2 belgeli karavan ruhsatlıdır.



TinVil Doruk



Doruk House; 20 m2 toplam alana sahip, minimal, modern ve ferah yaşam alanları bulunduran, özel tasarım 

modelidir. 

2.4 m2 veranda alanı ile, ferahlığın yaşam alanınıza girmesine olanak sağlar.



TinVil Kuzey

Kuzey House; modern ve minimal bir Tiny House modelidir. 
Dış cephe ve çatı kaplamasında uygulanan kenet çatı uygulaması mininalizm ve modernizmin 
ahengiyle tasarlanmıştır.



Kuzey House; 7 m uzunluk, 2.5 m genişlik ölçülerine 

sahiptir. 24 m2  kullanım alanında, iki katlı 1+1 yapıya 

sahiptir. Sahip olduğu veranda opsiyonu sayesinde, 

bahçenizin konforunu evinize taşır.

Çatı Kaplaması; 11 mm OSB üzerine nem bariyeri ve 

kenet çatı uygulaması,

 

Dış Cephe Kaplaması; fırınlanmış   ve   astar   boyalı  

Sibirya   çamı,   kenet   cephe   kaplaması olarak 

tasarlanmıştır. 

İç  duvarlarda  90  mm  genişliğinde  çelik  karkas  

uygulanmıştır.  80  mm  kalınlığında  A1  sınıfı  yanmaz 

(Knauf Mineral Taşyünü) kullanılmıştır. 

Ara kat döşemesinde 90 mm yüksekliğinde ızgara 

panel döşeme sistemi uygulanmıştır.

Römork Özellikleri; 85 cm yükseklik, 4 adet büyük boy krikolu 

sabitleme ayağı, CE belgeli arka stop lambaları, O 2 belgeli 

karavan ruhsatlıdır.



TinVil Kerem

Kerem House; modern  ve minimal bir Tiny House modelidir. 

Tasarımda kullanılan cam yerleşimi ile güneş ışığı, iç mekana dağıtılmıştır.



Kerem House; 8 m uzunluk, 2.5 m genişlik ölçülerine 

sahiptir. 24 m2  kullanım alanında, iki katlı 2+1 yapıya 

sahiptir. Sahip olduğu veranda opsiyonu sayesinde, 

bahçenizin konforunu evinize taşır.

Çatı   Kaplaması;   11   mm   OSB   üzerine   nem 

bariyeri ve kenet çatı uygulaması, 

Dış Cephe Kaplaması; ise fırınlanmış ve astar boyalı 

Sibirya çamı, kenet cephe kaplamasıdır. 

İç   duvarlarda;   90 mm   genişliğe   sahip   çelik  

karkas  ve  80  mm  kalınlığında  A1 sınıfı yanmaz 

(Knauf Mineral Taşyünü) kullanılmıştır.

Ara  kat  döşemesinde  90 mm yüksekliğine sahip 

ızgara panel döşeme sistemi uygulanmıştır.

Römork Özellikleri; 85 cm yükseklik, 4 adet büyük boy 

krikolu sabitleme ayağı, CE belgeli arka stop lambaları, O2 

belgeli karavan ruhsatlıdır.

YATAK ODASI
PARKE



TinVil Defne



Defne House; 9 m uzunluk, 2.5 m genişlik ölçülerine 

sahiptir. 28m2  kullanım alanında, iki katlı 2+1 yapıya 

sahiptir. Sahip olduğu veranda opsiyonu sayesinde, 

bahçenizin konforunu evinize taşır.

Çatı Kaplaması; 11 mm OSB üzerine Nem Bariyeri ve 

Kenet Çatı uygulaması ile yapılmıştır. 

Dış Cephe Kaplamas;, fırınlanmış ve astar boyalı Sibirya 

çamı ve kenet cephe kaplaması ile yapılmıştır. 

İç duvarlarda; 90 mm genişliğe sahip çelik karkas ve 80 

mm kalınlığında A1 sınıfı yanmaz (Knauf Mineral Taşyünü) 

kullanılmıştır.



TinVil Defne



Ara   kat   döşemesinde   90 mm  yüksekliğine sahip ızgara panel 

döşeme sistemi uygulanmıştır.

Römork Özellikleri; 85 cm yükseklik, 4 adet büyük boy krikolu sabitleme ayağı, 

CE belgeli arka stop lambaları, O 2 belgeli karavan ruhsatlıdır.



TinVil Ata

Ata House; modern ve minimal bir Tiny House modelidir. 



Ata House; 8 m uzunluk, 2.5 m genişlik ölçülerine sahiptir. 

32 m2  kullanım alanında, iki katlı 2+1 yapıya sahiptir. Sahip 

olduğu veranda opsiyonu sayesinde, bahçenizin 

konforunu evinize taşır.



TinVil Ata

Dış Cephe Kaplaması,   fırınlanmış   ve  astar  boyalı  

Sibirya çamı  ve kenet cephe kaplaması ile yapılmıştır. 

Çatı   Kaplaması,   11   mm   OSB   üzerine   nem  

bariyeri ve kenet çatı uygulaması ile yapılmıştır.



İç  duvarlarda;  90 mm  genişliğe  sahip  çelik  karkas  ve 80  mm 

kalınlığında  A1 sınıfı yanmaz  (Knauf Mineral Taşyünü) kullanılmıştır.

Römork Özellikleri; 85 cm yükseklik, 4 adet büyük boy krikolu sabitleme 

ayağı, CE belgeli arka stop lambaları, O 2 belgeli karavan ruhsatlıdır. 



TinVil Beyza

Beyza House;  evinizin   içindeki  ferahlığı,  balkon konforuyla   bütünleştirir   ve   size   çok  
fonksiyonlu  bir  yaşam  alanı sunar.



Beyza House; 7 m uzunluk, 2.5 m genişlik ölçülerine sahiptir. 26 m2  

kullanım alanında, iki katlı 1+1 yapıya sahiptir. Sahip olduğu veranda 

opsiyonu sayesinde, bahçenizin konforunu evinize taşır.

Çatı  Kaplaması; 11 mm  OSB üzerine  nem  bariyeri  ve  kenet  

çatı  uygulaması.

Dış  Cephe  Kaplaması; fırınlanmış  ve astar boyalı  Sibirya çamı  

ve kenet cephe kaplaması olarak tasarlanmıştır. 

İç duvarlarda; 90 mm genişliğe sahip çelik karkas ve 80 mm 

kalınlığında   A1   sınıfı   yanmaz   (Knauf   Mineral   Taşyünü)  

kullanılmıştır. 

Ara kat döşemesini oluştururken 90 mm yüksekliğinde ızgara panel 

döşeme sistemi uygulanmıştır.

Römork Özellikleri; 85 cm yükseklik, 4 adet büyük boy krikolu sabitleme 

ayağı, CE belgeli arka stop lambaları, O 2 belgeli karavan ruhsatlıdır.



TinVil Berkehan

Berkehan House; dış mekandaki sade ve saf geometrinin etkisini, iç mekanlardaki ışık ve doğanın 

kullanımı ile birleştirmiş bir Tiny House modelidir.



Çatı  Kaplaması;   11 mm OSB üzerine nem  bariyeri 

ve kenet çatı uygulaması ile yapılmıştır. 

Dış Cephe Kaplaması; fırınlanmış   ve  astar  boyalı  

Sibirya çamı  ve kenet cephe kaplaması ile yapılmıştır. 

Berkehan House; 7 m uzunluk, 2.5 m genişlik ölçülerine 

sahiptir. 18 m2  kullanım alanında tek katlı yapıya 

sahiptir. Bulundurduğu veranda opsiyonuyla, sizlere 

hayallerinizdeki sade, minimal ve modern yaşantıyı 

sunar.



TinVil Berkehan

İç duvarlarda; 90 mm genişliğe sahip çelik 

karkas ve 80 mm kalınlığında  A1  sınıfı  yanmaz  

(Knauf  Mineral  Taşyünü)  kullanılmıştır.



Ara kat döşemesini oluştururken 90 mm 

yüksekliğinde ızgara panel döşeme sistemi 

uygulanmıştır.

Römork Özellikleri; 85 cm yükseklik, 4 adet büyük boy 

krikolu sabitleme ayağı, CE belgeli arka stop lambaları, 

O 2 belgeli karavan ruhsatlıdır.



TinVil Bora

Bora House; minimalizm ve modernizmin yansıması olan, bulunduğu yerde kullanım 
fonksiyonları çeşitlenebilen bir tasarıma sahiptir.



İç duvarlarda; 60 mm genişliğinde çelik karkas 

uygulanmıştır. 80 mm kalınlığında A1 sınıfı 

yanmaz (Knauf Mineral Taşyünü) kullanılmıştır.

Ara kat döşemesini oluştururken 90 mm 

yüksekliğinde ızgara panel döşeme sistemi 

uygulanmıştır.

Römork Özellikleri; 85 cm yükseklik, 4 adet büyük 

boy krikolu sabitleme ayağı, CE belgeli arka stop 

lambaları, O 2 belgeli karavan ruhsatlıdır.

Bora House; 7 m uzunluk, 2.5 m genişlik ölçülerine 

sahiptir. 18 m2  kullanım alanında tek katlı yapıya 

sahiptir. Bulundurduğu veranda opsiyonuyla, 

sizlere hayallerinizdeki sade, minimal ve modern 

yaşantıyı sunar.

Çatı Kaplaması; 11 mm OSB üzerine nem bariyeri 

ve kenet çatı uygulaması.

Dış Cephe Kaplaması; fırınlanmış   ve  astar 

boyalı  Sibirya çamı  ve kenet cephe kaplaması 

olarak tasarlanmıştır. 



TinVil Çınar

Çınar House: basit ve yalın iç mekana, düzenli ve geometrik cephelere sahip, doğa ile yapının 
kendiliğinden bir uyum içine girdiği bir modeldir.



Bora House; 6 m uzunluk, 2.5 m genişlik ölçülerine sahiptir. 15 m2  kullanım 
alanında tek katlı yapıya sahiptir. Bulundurduğu veranda opsiyonuyla, sizlere 
hayallerinizdeki sade, minimal ve modern yaşantıyı sunar.

Çatı Kaplaması; 11 mm OSB üzerine nem bariyeri ve kenet çatı uygulaması, 

Dış Cephe Kaplaması; fırınlanmış  ve astar boyalı  Sibirya çamı  ve kenet 
cephe kaplaması olarak tasarlanmıştır.

İç duvarlarda 90 mm genişliğinde çelik karkas uygulanmıştır. 80 mm 
kalınlığında A1 sınıfı yanmaz (Knauf Mineral Taşyünü) kullanılmıştır.

Ara kat döşemesini oluştururken 90 mm yüksekliğinde ızgara panel döşeme 
sistemi uygulanmıştır.

Römork Özellikleri; 85 cm yükseklik, 4 adet büyük boy krikolu sabitleme ayağı, 
CE belgeli arka stop lambaları, O 2 belgeli karavan ruhsatlıdır.



TinVil Doğa



Doğa House; 5,5 m uzunluk, 2.5 m genişlik ölçülerine 

sahiptir. 27 m2 kullanım alanına sahip iki katlı ticari yapı 

olarak tasarlanmıştır. İkinci katında uygulanan teras 

kullanımı ile kafe olarak kullanıldığında, müşterilerine 

ferah ve modern oturma alanı sağlar. 

Doğa House; dış cephesi tamamen koyu renklerle 

tasarlanmışken, aydınlığı ve ferahlığı, içerinin 

tamamen açık renk tasarımıyla sağlanmıştır.



TinVil Doğa



Doğa House modelinde; üst katının kafe terası 

olarak tasarlanmasıyla, aynı anda 20 kişiye hizmet 

edebilecek bir yapı oluşturulmuştur.

Çatı Kaplaması; 11 mm OSB üzerine nem bariyeri ve kenet 
çatı uygulaması.

Dış Cephe Kaplaması; fırınlanmış  ve astar boyalı   Sibirya 
çamı  ve kenet cephe kaplaması olarak tasarlanmıştır. 

İç duvarlarda; 90 mm genişliğe sahip çelik karkas ve 80 mm 
kalınlığında A1 sınıfı yanmaz (Knauf Mineral Taşyünü) 
kullanılmıştır. 

Ara kat döşemesinde 90 mm yüksekliğine sahip ızgara panel 
döşeme sistemi uygulanmıştır.

Römork Özellikleri; 85 cm yükseklik, 4 adet büyük boy krikolu 
sabitleme ayağı, CE belgeli arka stop lambaları, O 2 belgeli 
karavan ruhsatlıdır.



TinVil Melisa



Melisa House; tek renk kullanım anlayışı baz alınarak, 

dış cephesinde ve çatı kaplamasında tek renk 

kullanılan bir tasarımdır.

Melisa House; 23 m2 kullanım alanında, iki katlı ve 

1+1 yapıya sahiptir. Sahip olduğu veranda opsiyonu 

sayesinde, bahçenizin konforunu evinize taşır.

Çatı Kaplaması; 11 mm OSB üzerine nem bariyeri ve 

kenet çatı uygulaması.

Dış Cephe Kaplaması; fırınlanmış   ve  astar  boyalı  

Sibirya  çamı   ve  kenet cephe kaplaması olarak 

tasarlanmıştır. 

İç duvarlarda; 90 mm genişliğinde çelik karkas 

uygulanmıştır. 80 mm kalınlığında A1 sınıfı yanmaz 

(Knauf Mineral Taşyünü) kullanılmıştır. 

Ara kat döşemesinde; 90 mm yüksekliğe sahip, 

ızgara panel döşeme sistemi kullanılmıştır.

Römork Özellikleri; 85 cm yükseklik, 4 adet büyük boy 

krikolu sabitleme ayağı, CE belgeli arka stop 

lambaları, O 2 belgeli karavan ruhsatlıdır.
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TinVil Kayra

Kayra House; modern  ve minimal bir Tiny House modelidir. 



Kayra House; Bora House; 5 m uzunluk, 2.5 m genişlik ölçülerine sahiptir. 
12m2  kullanım alanında tek katlı yapıya sahiptir. Bulundurduğu veranda 
opsiyonuyla, sizlere hayallerinizdeki sade, minimal ve modern yaşantıyı 
sunar.

Çatı Kaplaması; 11 mm OSB üzerine nem bariyeri ve kenet çatı 
uygulaması.

Dış Cephe Kaplaması; fırınlanmış   ve  astar  boyalı   Sibirya  çamı   ve 
kenet cephe kaplaması olarak tasarlanmıştır. 

İç duvarlarda; 90 mm genişliğinde çelik karkas uygulanmıştır. 80 mm 
kalınlığında A1 sınıfı yanmaz (Knauf Mineral Taşyünü) kullanılmıştır. 

Ara kat döşemesinde; 90 mm yüksekliğe sahip, ızgara panel döşeme 
sistemi kullanılmıştır.

Römork Özellikleri; 85 cm yükseklik, 4 adet büyük boy krikolu sabitleme 
ayağı, CE belgeli arka stop lambaları, O 2 belgeli karavan ruhsatlıdır.



TinVil Arda



Arda House; 7 m uzunluk, 2.5 m genişlik ölçülerine sahiptir. 18 m2  

kullanım alanında, tek katlı 1+1 yapıya sahiptir. Sahip olduğu 
veranda opsiyonu sayesinde, bahçenizin konforunu evinize taşır..  

Çatı Kaplaması; 11 mm OSB üzerine nem bariyeri ve kenet çatı 
uygulaması,
 
Dış Cephe Kaplaması; fırınlanmış  ve  astar  boyalı  Sibirya  çamı,  
kenet  cephe  kaplaması olarak tasarlanmıştır. 

İç  duvarlarda; 90  mm  genişliğinde  çelik  karkas  uygulanmıştır.  
80  mm  kalınlığında  A1  sınıfı  yanmaz (Knauf Mineral Taşyünü) 
kullanılmıştır. 
 
Ara kat döşemesi; 90 mm yüksekliğinde ızgara panel döşeme 
sistemi uygulanmıştır.

Römork Özellikleri; 85 cm yükseklik, 4 adet büyük boy krikolu 
sabitleme ayağı, CE belgeli arka stop lambaları, O 2 belgeli 
karavan ruhsatlıdır.
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TinVil Kutay



Kutay House; 6 m uzunluk, 2.5 m genişlik 
ölçülerine sahiptir. 20 m2  kullanım alanında, iki 
katlı 1+1 yapıya sahiptir. Sahip olduğu veranda 
opsiyonu sayesinde, bahçenizin konforunu 
evinize taşır..  

Çatı Kaplaması; 11 mm OSB üzerine nem 
bariyeri ve kenet çatı uygulaması,
 
Dış Cephe Kaplaması; fırınlanmış   ve   astar  
boyalı   Sibirya   çamı,   kenet   cephe  
kaplaması olarak tasarlanmıştır. 

İç  duvarlarda; 90  mm  genişliğinde  çelik  
karkas  uygulanmıştır.  80  mm  kalınlığında  A1  
sınıfı  yanmaz (Knauf Mineral Taşyünü) 
kullanılmıştır. 

Ara kat döşemesi; 90 mm yüksekliğinde 
ızgara panel döşeme sistemi uygulanmıştır.

Römork Özellikleri; 85 cm yükseklik, 4 adet 
büyük boy krikolu sabitleme ayağı, CE belgeli 
arka stop lambaları, O 2 belgeli karavan 
ruhsatlıdır.



TinVil Kutay





TinVil 
Tiny House Üreticisisi olarak hayallerinizi birlikte tasarlayalım. 

Mobil Ev Tasarımlarımızla Tiny House hareketine yeni bir soluk getirdik.
 

Kaliteli ve dayanıklı “Tiny House” ve imar izni gerektirmeyen, modern “Mobil 
Yaşam Alanı” hizmetleri alabilirsiniz. 

Dilediğiniz tekerlekli mobil ev modelimizi beğenin, hayallerinizdeki Tiny 
House’u birlikte tasarlayalım. 

Doğa ile iç içe yaşamak ve konforu elden bırakamayanlar için alternatif 
düzenleme imkanı.





+90 539 367 71 06+90 536 776 54 99

Yavrucuk Mah, Yavrucak Küme Evler No:338/1 Gölbaşı/Ankara
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