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DOME Küresel Yapı Sistemleri 

www.dome-yapi.com 

EkoDOME Birim Fiyatı : 200 €/m2 + KDV 

Yapı Büyüklüğü L (Large)  M (Medium) 

Kubbe İç Çapı  ø820 cm   ø640 cm  
Kubbe Alanı   53 m2   32 m2  
Örgü Sıklığı   5V   4V 

Fiyatı   10.600 €  6.400 € 
%18 KDV     1.908 €    1.152 € 

Toplam   12.508 €  7.552 € 

FİYATA DAHİL OLANLAR: 
 Kubbe Malzemeleri : Ahşap kubbe iskeleti, üçgen duvar ve  üçgen pencere modülleri 
 Mühendislik & mimarlık hizmeti: Müşteri tarafından yerel uygulayıcılara yaptırılacak 

aşağıdaki işler için teknik danışmanlık;  
a. Kubbe montajı için gereken saha mühendislik hizmeti 
b. Gabion duvar ile zeminin tasarımı 
c. İç mekan tasarımı: iç duvarlar, banyo ve mutfak 
d. Elektrik ve su tesisatı için kubbe yapıya uygun uygulama yöntemleri 

FİYATA DAHİL OLMAYANLAR: 
 Kubbe ve diğer yapı unsurlarının yerindeki montaj işçilikleri 
 Ek bina, sundurma, korkuluk, tepedeki beşgen havalandırma kapağı ile iç ve dış kapılar 
 Zemin : Su basman zemini yapım işçilikleri ve zeminde kullanılacak malzemeler (gabion tel 

kafes, mıcır, taş, perlitli yalıtım sıvası, kil sıva malzemesi vb)  

 Bina içi ve veranda için her türlü zemin kaplaması  
 Elektrik tesisatı, temiz su, pis su tesisatlarının malzeme ve işçilik giderleri, sıcak su ve 

kullanma suyu depoları  
 Telefon, bilgisayar ve UPS tesisatları.  

 Bina harici dış tesisat ve bunlarla ilgili işçilikler (Elektrik, Temiz ve Pis su vs)  
 Isıtma ve soğutma tesisatları için her türlü malzeme, fittings, cihaz (sıcak su güneş panelleri, 

kalorifer, klima, otomasyon elemanları vs.)  ve tesisat montaj işçilikleri  
 Mutfak dolapları, mutfak tezgahı ve banyo dolapları  
 Duş teknesi, klozet, lavabo ve bataryalar gibi vitrifiye ve armatürler 

 Davutlar’a mesafesi 50 km’den fazla olan yerler için 10 TL/km nakliye bedeli alınır  
 Şantiyede kullanılacak elektrik ve her türlü iş makinasının temininden müşteri sorumludur  
 Montaj ekibinin konaklama ve iaşesinden müşteri sorumludur  
 Binanın kurulması için gerekli resmi izinlerin alınmasından müşteri sorumludur  
 Malzemelerin çalınmaya karşı güvenliğinin sağlanmasından müşteri sorumludur 


