


Stil sahibi bir yaşam...



En uzun yollar bile o ilk adımla başlar. Rafine zevklerin ince bir yansımasını 
bulabilmek için çıkılır o yolculuğa bazen. 

O yolun sonunda ARICAN STILL farkını görmeye hazır olun. Sizi yepyeni 
bir yaşama davet eden bu kalite, gerçekten görülmeye değer…



Bugüne kadar yüzlerce aileye mutluluk dolu yuvalar sunmuş olan Arıcan 
Group, 40 yıla yaklaşan deneyimiyle şimdi de Arıcan Still projesini hayata 
geçiriyor. 

Grubun lokomotif gücü olan Arıcan İnşaat; insan, doğa ve yaşam odaklı 
anlayışıyla yüksek yaşam standartlarına sahip konutlar üreterek ülke 
ekonomisine hem katma değer hem de istidam yaratıyor. 

Gerçekleştirdiği projelerle Mersin’in ve bölgenin en güvenilir firmalarından 
biri olan Arıcan Group, modern mimarinin teknolojiyle bütünleştiği yaşam 
alanları kazandırmaya devam ediyor. 

Arıcan Group güvencesini 
yaşatan bir stil



Manzara avantajının yanında kendi peyzaj alanıyla kuvvetli ilişki kurabilen Arıcan Still, 
tüm yönlere hakim mekansal tasarımıyla, görüş alanının sürekliliğini sağlıyor. Sahip 
olduğu doğal bitki örtüsünün etkin kullanılarak, rekreatif gereksinimlerin keyifli ve 
çağdaş mekanlarla karşılanması, dikey yapılara yatayda da güç kazandırıyor. 

İnsan - doğa iletişiminin etrafında örülü nitelikli yaşam alanları kurgusuyla 
Arıcan Still, mimari tasarım ekibimizin büyük keyifle çalıştığı ve hayata 
geçirmekten gurur duyduğu bir proje olarak yaşamdaki yerini alıyor.

Cihan Sinan Bostancı
Yüksek Mimar

Mimarisiyle de 
bambaşka bir tarz!



Hiç umulmadık bir anda bir yaprak kımıldar 
koca bir dağın görkemli manzarasında. 
O kıpırtı ateşler değişimin çığlığını,
Koşmak ister adımlar, bir stilin peşinden,
Tutmak ister bakışlar sımsıkı ellerinden…

Ve o stil artık sadece bir ev değil 
yuvadır orada yaşayanlar için.
O dünyanın bir parçası olmak için birbirinden keyifli 
2+1 ve 3+1 dairelerden birini seçebilir ve stilinizi 
hayatınızın her anına yansıtabilirsiniz.

Evin, yuvaya 
dönüştüğü yerdesiniz.





Burada her stilin 
bir karşılığı var!
3 farklı Still,
3 farklı seçenek.



Artık stilinize bir adım daha yakınsınız ama ona koşmak sizin elinizde. 
Arıcan Still, Mersin’de doğanın güzelliğini ve merkezde olmanın 

avantajlarını yaşatacak benzersiz bir dünya kuruyor. 

2+1 Trendy dairenizin sıcaklığıyla
stilinizi hayatın merkezine alıyoruz!







Tüm daireleri deniz ve dağ manzaralı olan Arıcan 
Still’in, salonlarında konfor ve keyif sizleri bekliyor.

3+1 Elegance dairenizde 
huzurla yaşayacak

konfora doyacaksınız!



Yeni eviniz, 
tam sizin stiliniz!







Hem dağ hem de deniz manzarasını bir arada yaşayabilen şanslı insanlar arasında 
yerinizi alacak, 153 m2’lik dairenizde geniş alanlara doyacaksınız.

Beklentilerin de fazlasını sunan
3+1 Vogue Daireler





Mutluluğun yuvası…







Her metrekaresinde 
konfor ve teknoloji var.

ı

Zemin +13 ve +10 Katlı Toplam 79 Daire

Ebeveyn Banyosu

Açık Spor AlanıÇocuk Oyun Alan
(Açık-Kapalı)

Yüzme HavuzuKapalı Spor Alanı Sauna

Her Daire için Otopark

2+1 ve 3+1 Daireler



“Yuvam” diyebileceğiniz bir eve sahip olmanın çok daha 
fazlasını yaşamaya hazır olun. Çünkü burada yaşayacağınız 
mutluluk sadece bugünle sınırlı değil. 

Arıcan Still; konsepti, mimarisi, konumu, olanakları 
ve saymakla bitmeyecek avantajları sayesinde size 
kazançlı bir gelecek vadediyor. 

Yapmanız gerek basit: 
Bu kazançlı kapıdan içeri adımınızı atmak.

Evinize mutlulukla girin,
kazançlı çıkın!



Bu havuz neyle dolu dersiniz? Eğlenceyle, 
mutlulukla, serinlikle, ferahlıkla… Doğru 
yerde olduğunuzu hissettirecek her şeyle 
dolu. Çünkü burada havuzunuz, sadece 
suyla dolu bir maviliğin çok ötesinde bir 
anlam taşıyor. 

Stilinizin 
en ‘cool’ hali…





Doğayla baş başa, 
keyifle yaşa!



Onların oyun alanlarındaki eğlencesini izledikçe keyiflenecek, onların mutluluğunu gördükçe hayatın tadına varacaksınız. 
Çocuklarınızı yemyeşil bir çevrede ve doğal bir ortamda büyütmenin huzurunu yaşayacaksınız.

Spor sahası, oyun alanı, salıncak…
Çocuklar oyuna doyacak!





Sporu sevenler için de en uygun stil burada. 
Bir iki güzel hareket göstermek ya da çift pota 
maç yapmak için basketbol sahası sizleri bekliyor. 
Yürüyüş yollarında ailece sağlıklı günlere adım 
atabilir, dilerseniz hafif tempoda koşular da 
yapabilirsiniz. 

Şort ve t-shirt. 
Bu da bir tarz!



Sürekli yükselen bir form grafiği
Açık spor sahalarının yanı sıra bir de kapalı olanaklarınız olacak. Fitness salonu ile sürekli fit kalacak ve 
formunuzu yukarı taşıyacaksınız. Ayrıca sporun zindeliğine bir de sauna keyfini katacaksınız.



Yeni evinizde arabanızın konforu da 
düşünüldü. Otoparkınıza rahatça girip, içiniz 
rahat bir şekilde aracınızı bırakacaksınız.

Hayatınızda 
park yaratın!



Bu stil sizin, doyasıya yaşayın!



Fonksiyonel planlar... 

ANTRE        BANYO HOL      MUTFAK-SALON
YATAK ODASI EBEVEYN YATAK ODASI
EBEVEYN GİYİNME        EBEVEYN BANYO        BALKON

ANTRE        BANYO HOL      MUTFAK        SALON
YATAK ODASI YATAK ODASI EBEVEYN YATAK ODASI
EBEVEYN GİYİNME        EBEVEYN BANYO       EBEVEYN BALKON
BALKON        BALKON

2+1 ve 3+1 daire seçenekleri sunan Arıcan Still, ince düşünülmüş ve 
hassas olarak hesaplanmış kat planlarıyla üniteler arasında optimum 
etkileşimi sağlıyor. 
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TRENDY 2+1 
DAİRE PLANI

VOGUE 3+1 
DAİRE PLANI

1

1

3

3

2

2

4

4

5

5

6

7

7

8

8

9

9

1

2

3

4

5

13

7

12 11

8

910

6

6

VOGUE
3+1 DAİRE

BRÜT ALAN 153 m2

VOGUE
3+1 DAİRE

BRÜT ALAN 153 m2
TRENDY

2+1 DAİRE
BRÜT ALAN 109 m2
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Kullanışlı alanlar!
ANTRE
BANYO
HOL
MUTFAK
SALON
YATAK ODASI
YATAK ODASI
EBEVEYN YATAK ODASI
EBEVEYN GİYİNME
EBEVEYN BANYO
BALKON
BALKON

Modern yaşamın gereklerine uygun 
tasarımı sayesinde alan kullanımı 
konusunda maksimum verim sunuyor.
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ELEGANCE
3+1 DAİRE

BRÜT ALAN 137 m2

ELEGANCE 
3+1 DAİRE

BRÜT ALAN 137 m2

ELEGANCE 3+1 
DAİRE PLANI
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Evinizden hiç çıkmak 
istemeyeceksiniz ama 
çıktığınız zamanlarda 
da her türlü olanak 
sadece birkaç dakika 
uzağınızda olacak. 
Eğitim, sağlık, alışveriş, 
eğlence ve hayatı 
kolaylaştıran her 
şeye elinizi uzatır gibi 
ulaşacaksınız.

Ulaşılmaz 
kalite
ulaşılabilir 
bir ev!



Birbirinden keyifli Arıcan Projeleri

ARICAN PERSPECTIVE

ARICAN TURKUAZ EVLERİ

ARICAN İŞ MERKEZİARICAN TANEM EVLERİ 3ARICAN TANEM EVLERİ 1-2 ARICAN GOLD

CAPITAL TİCARET MERKEZİ ARICAN VİZYON YENİŞEHİRARICAN VIOLA 1 - 2

ARICAN KONAKLARI

ARICAN TERRA EVLERİ ARICAN FORUM EVLERİ



Stil sahibi bir yaşam...



Afetevler Mah. 31180 Sokak No: 4 YENİŞEHİR / MERSİN
T: 0 324 341 44 66 - 0 533 141  72  39 - 0 541 242 24 46  www.aricanstill.com

/aricandunyasi


