8 Blok 93 bağımsız bölümden oluşan ARI GÖLBAŞI Evleri’nin 1.Etap bitiminde
gölün etrafındaki yürüyüş yolları ve göl çevresi peyzaj çalışmalarına
başlanacaktır. Tamamı 56.543 m2 alanı kapsayan ARI GÖLBAŞI Evleri’nin
1. Etabının bitiminden sonra, ileriki dönemlerde ARI GÖLBAŞI Evleri 2. Etap ve
3. Etap olarak devam edecek, projemizin tamamı farklı büyüklükteki yaklaşık
240 bağımsız bölümün teslimiyle tamamlanacaktır.
Doğal Gölü bol yeşil alanları ile tatil köyü konseptinde projelendirdiğimiz
ARI GÖLBAŞI Evleri Projemiz gözde konumu, farklı ihtiyaçlara hitap eden
yüksek kalitedeki daireleri ile yatırımlarınızı güvence altına alıyor.
ARI GÖLBAŞI Projemizi Bartın’a kazandırmanın gurur ve mutluluğunu sizlerle
paylaşmak istiyoruz.
Arı İnşaat Mimarlık Tic.Ltd.Şti.
TURHAN GÖKMEN

Şehrin yanıbaşında;
göl manzaralı ve yeşillikler içinde
bir yaşam özlemi gerçeğe dönüşüyor.
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ARI GÖLBAŞI Evleri’nde tüm daireler göl ve doğa manzaralıdır.
Konforunuz için asansör düşünülmüştür.
Hol, mutfak ve banyo zeminleri 1. sınıf seramik, salon ve odalar laminat
parke ile döşenecektir.
Banyolar 1.sınıf banyo dolapları vitrifiye ve aç-kapa bataryalarla
donatılacaktır.
Banyoya duşakabin yapılacaktır. Mutfaklara 1.sınıf ankastre aspiratör,
fırın ve ocak konulacaktır. Mutfak tezgahları doğal granit olacaktır.

Her gün değerine değer katan Bartın Gölbucağı mevkiinde;
yarınlarınızı güvence altına almak için sağlam ve kazançlı bir
yatırım yaparken, hayalini kurduğunuz konforlu ve huzurlu hayata
kavuşmak istiyorsanız sizleri ‘ARI İNŞAAT MİMARLIK’ın Arı Sitesinin
devamında gerçekleştirdiği ARI-GÖLBAŞI evlerine bekliyoruz.
Gölbaşı Evleri geleceği şimdiden öngören kullanıcılara hitap
ediyor. Temelden çatıya, güvenli, yaşanabilir ve konforlu mekanlar
yaratırken, yerleşim detayları ile hayatınızı kolaylaştırmayı öncelikli
tutuyor.
46 daireden oluşan ARI SİTESİ, sonrasında 21 daireden oluşan ARI
SİTESİ 2. Etap evleri 2015 yılında tamamlanmıştır. ARI GÖLBAŞI
Evleri’nin 6 adet blok ve 51 konuttan oluşan 1. Etap inşaatı Mart
2016’da tamamlanacaktır. 56.543m2 alanı kapsayan Arı Gölbaşı
Evlerimizin inşaatına 2. Etap, 3. Etap olarak gelecek yıllarda devam
edilecektir.
ARI GÖLBAŞI evleri temiz havası,
sessiz ve yeşillikler içindeki doğası ile;
şehre yakın olmanın avantajlarının yanında huzur ve güven vadediyor. Bunun yanında; yüksek inşaat kalitesiyle
hayatınızı ve yatırımlarınızı da güvence altına alıyor.

2+1 Daireler 110m2
3+1 Daireler 145m2

2+1 Daireler

110m2

İç kapılarda PVC ve ahşap olarak türlü seçeneklerle, istediğiniz renk ve
uyum oluşturulacak, dış kapılar çelik kapı olacaktır. İç duvarlar sağlığınız
düşünülerek; kaba sıva üzeri alçı sıva yapılacak, su bazlı silikonlu boya ile
boyanacak, dış cephe boyası olarak da BETEK silikonlu dış cephe boyası,
kullanılacaktır. Dış cephede Betek
Capatect Dalmaçyalı mantolama
sistemi ve ahşap görünümlü Fıratpen
PVC doğrama ve ısıcamla; ses ve ısı
yalıtımı sağlanacaktır. Su deposu ve
hidrofor bulunmaktadır. Her daire
için adsl ve uydu yayını alt yapısı
hazırlanacaktır. Doğalgaz için gerekli
altyapı düşünülmüştür. Bahçe ve tüm
ortak alanlar mimari projeyle uyumlu
olarak tasarlanmıştır.

3+1 Daireler

145m2

