
პროექ ტი ს პრეზენტაც ი ა



ბათუმი                       აპარტამენტი  2000

თბილისი                    აპარტამენტი  1200

გოდერძი                        აპარტამენტი  150

ხოლო მის მიერ განხორციელებული პროექტები განლაგებულია :   

GODERDZI PALACE

 კომპლექს BST- ს მშენებლობას ახორციელებს, სამშენებლო და დეველოპერული კომპანია " Real Palace"
  

ჩვენი კომპანია აღნიშნულ სფეროში მოღვაწეობს 2011 წლიდან,  

კომპლექსის მშენებელი კომპანიის შესახებ

www.blackseatowers.com



www.blackseatowers.com

ინვესტირებული თანხის ოდენობა   აშშ დოლარი 112 000 000

სულ აშენებული საცხოვრებელი და კომერციული ობიექტები - 389000 კვ.მ.  

განხორციელებულია ინვესტიციების საერთო ოდენობა 



www.blackseatowers.com

 – ის კომპლექსის სამშენებლო

ნორმატიული  დოკუმენტაცია



www.blackseatowers.com

მშენებლობის თანამედროვე ტექნოლოგია - DOKA DEK;

შენობის ფასადი Reynobond - ალუმინის ენერგოეფექტური პანელები 

ვენტილირებადი ფასადებისთვის;

მეტალოპლატმასის კარ-ფანჯრები KÖMMERLING სტეკლოპაკეტით 

Guardian, აქსესუარები - Roto NT; 

ჩქაროსნული ლიფტები - Kleemann Germany, V- 2.5 მ/წ; 

სეისმომდგრადობა  8 ბალი რიხტერის სკალის მიხედვით; 

ხანძარსაწინააღმდეგო თანამედროვე სისტემა; 

ენერგიის ალტერნატიული წყარო მზის პანელების  

ჩვენი კომპლექსის ტექნიკური უპირატესობები
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კომპლექსის           B                                      -ის რკინა ბეტონის 

საძირკვლის პარამეტრები:

ქვაბული: სიღრმე 6 მ

სიმინჯები: დამონტაჟებულია სიღრმეზე H=18მ

რ/ბ ბალიში, H=1,8 მ; W=27,7 მ; L=60,2 მ;

მასალა:

1. არმატურა А500 კლასი 

2. ბეტონი В-35; М-450

კონსტრუქციის ტექნიკური მახასიათებლები

A-500
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RECEPTION
ჩვენ კომპლექსში თქვენს სარგებლობაში იქნება 
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6 დონიანი პარკინგი 

P
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4 სართულზე განთავსებულია: ოფისები, კომპიუტერებით აღჭურვილი დარბაზი, 

                   მოსასვენებელი ადგილი,   სხვა და სხვა კვების ობიექტები 

                   საკონფერენციო დარბაზი, კინოთეატრი და Free wifi zone.

Co-working  სივრცე
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რეკრეაციული სივრცე

        2000 კვ.მ- ზე გაშენებულია გამწვანებული დახურული ეზო, სადაც განთავსებულია: 

საპიკნიკე და სასეირნო და მოსასვენებელი ადგილები  

ველო ბილიკი და ცენტრში  შადრევანი. 
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სივრცე აქტიური დასვენებისთვის 

ბავშვთა გასართობი მოედანი

ფეხბურთის მოედანი

კალათბურთის მოედანი

ჩოგბურთის კორტები

სავარჯიშო მოედანი ღია ცის ქვეშ

ფრენბურთის მოედანი
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გამაჯანსაღებელი სივრცე

ფიტნეს და სპა ცენტრი, მასაჟის ოთახები და საცურაო აუზი
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კომპლექსში ხელმისაწდომი იქნება

ჭკვიანი სახლის სისტემები
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კომპლექსში გათვლილია ყველა წვრილმანი 

თქვენი კომფორტული ცხოვრებისთვის 
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მინიმალური ფართი 29 კვ.მ.-დან

აპარტამენტების ფართო არჩევანი

Block A

45.7 m²

35.2 m² 67.2 m² 61.6 m² 50.1 m² 29.3 m² 30.5 m² 83 m²

81.8 m²29.8 m²

29 m²

37.8 m²

36.8 m²

37.8 m²

50.5 m²

50.5 m²

62.4 m²

55.9 m²

37.3 m²

79.7 m²
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Block B

69.9 m²

56 m² 32 m² 50.5 m² 36.8 m² 61.2 m²

64.3 m²59.9 m²50.1 m²

61.6 m²

39.7 m²

32.1 m²

75.8 m²

29.7 m² 50.5 m² 37.8 m² 58.8 m²

36.5 m²

მინიმალური ფართი 29 კვ.მ.-დან

აპარტამენტების ფართო არჩევანი
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კომპლექსი მდებარეობს ბათუმში გმირთა ხეივანში, 
ჟ.შარტავას ქ. 16-ში

ძველი და ახალი ქალაქის გასაყარზეძველი და ახალი ქალაქის გასაყარზე

ზღვიდან 7 წუთში 

კომპლექსის                                                    -ი  მდებარეობს



კომპლექსი და მასთან 

განლაგებული  მსოფლიო 

დ ო ნ ი ს  ბ რ ე ნ დ ე ბ ი 
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+995 514 674747

+995 577 224747

+995 514 654747

+995 557 784747

+995 558804747

realpalace2012@gmail.com 
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