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პრემიუმ კლასის საცხოვრებელი კომპლექსი 
ქალაქ თბილისში, ვაკის ერთ-ერთ ყველაზე 
გამწვანებულ უბანში.

ლიეტუვური კომპანიის Baltic Investment Group 
პირველი პროექტი საქართველოში.

ნამაი ვაკე
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BI Group დააარსა ლიეტუვური კომპანია “Praslas”-ის მმართველმა ჯგუფმა. 
Praslas აერთიანებს ხის მასალების წარმოების, მათი იმპორტისა და ექსპორტის, 
დეველოპმენტის, ლოჯისტიკისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში მოღვაწე 13 
შვილობილ კომპანიას. 

კომპანიას საერთაშორისო ბაზარზე ბიზნესის წარმოების 20 წლიანი გამოცდილება აქვს.  
Praslas-ს  სანდო პარტნიორად მიიჩნევენ როგორც ბიზნესის წარმოების, ისე მაღალი 
სტანდარტის თანამედროვე პროდუქციის თვალსაზრისით. 

კომპანიის შესახებ
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კომპლექსი შედგება 
ოთხი კორპუსისგან 
A B C D

სულ 75 ბინა და 
1 კომერციული ფართი
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განსაკუთრებული მდებარეობა - ადგილი, 
სადაც თანამედროვე ქალაქი და ბუნება 
ჰარმონიულად ერთიანდება.

“ნამაი ვაკე” ქალაქის ცენტრში და 
ამავდროულად, ბუნებასთან ახლოს, კუს 
ტბიდან 600 მეტრში მდებარეობს. ტბამდე 
მისასვლელად კი გზა ტყეზე გადის. 
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ეკოლოგიური გარემოს შექმნა და ჯანსაღი 
ცხოვრების წესი „ნამაი ვაკეს“ პრიორიტეტებია

კომპლექსი სამი მხრიდან მთებშია მოქცეული, რაც სუფთა ჰაერს და 
განსაკუთრებულ ჰავას განაპირობებს

საცხოვრებელი კომპლექსის ტერიტორიაზე დაირგვება 600-მდე 
ხე-მცენარე, ეზოს გამწვანებისთვის კომპლექსში დამონტაჟდება 

ავტომატური სარწყავი სისტემა

თითოეული კორპუსის სახურავზე დამონტაჟდება მზის პანელები, ისინი 

ბუნებრივად გამოიმუშავებენ ელექტროენერგიას კომპლექსში არსებული 

საერთო სივრცეებისთვის 

კომპლექსთან სულ ახლოსაა ტყე, რომელიც იდეალურია სავარჯიშოდ, ან, 

უბრალოდ, სუფთა ჰაერზე სასეირნოდ

“ნამაი ვაკეს” დიდი და პატარა მაცხოვრებლებისთვის კომპლექსის 

ტერიტორიაზე მოეწყობა ფუნქციონალური სპორტდარბაზი 



ლიეტუველი არქიტექტორების 
მიერ სრულიად თანამედროვე 
ევროპული სტანდარტების 
დაცვით დაპროექტებული 
საცხოვრებელი კომპლექსი

ნამაი ვაკეს არქიტექტურა 
გამოირჩევა ხარისხით, 
მოსახერხებელი გეგმარებითა 
და კომფორტით
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ენერგოეფექტური სახლი:

ევროპული „B კლასის“ ენერგოეფექტური მშენებლობა

თანამედროვე ტექნოლოგიებით დამუშავებული, თბოიზოლაციის 
ფენით დაფარული ფასადი - UTHERM Wall PIR L  (ბელგიიდან)

Raynaers-ის მაღალი ხარისხის ენერგოეფექტური ალუმინის 
ფანჯრები მზისგან დამცავი სისტემით 

ცენტრალიზებული, იატაკქვეშა გათბობის და გაგრილების სისტემა, 
ინდივიდუალური რეგულირების სისტემით და მრიცხველით - 
ჭკვიანური საინჟინრო გადაწყვეტილებები მაქსიმალურად 
ეკონომიური კომუნალური დანახარჯებისთვის

პროექტის საერთო სივრცეებს ელექტროენერგიით მოამარაგებს 
მზის ელექტროსადგური

„ნამაი ვაკეს“ მაცხოვრებლებს სახლში დახვდებათ თანამედროვე, 
ენერგოეფექტური ინდუქციური ელექტრო ქურა სამზარეულოსთვის 



„ნამაი ვაკეს“ ბინის ფასში შედის 1,2 
ან 3 ადგილი ავტოსადგომზე და 
საწყობი, ცალკე ავტოსადგომი 
მოეწყობა კომპლექსის 
სტუმრებისთვის

სურვილის შემთხვევაში 
ავტოსადგომზე დამონტაჟდება 
ინდივიდუალური დამტენები ელექტრო 
ავტომობილებისთვის 
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კომპლექსი უზრუნველყოფილია 

დაცვით, დალაგებისა და ტექნიკური 

მომსახურებით

შიდა გამწვანებაზე პროფესიონალი 

მებაღეები იზრუნებენ
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განსაკუთრებული ბინების ტერასებზე განთავსდება 
ინდივიდუალური საცურაო აუზები
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ჩაბარების პირობები:

კედლები და იატაკი - გამზადებული საბოლოო სამუშაოებისთვის

Raynaer -ის მაღალი ხარისხის ალუმინის ფანჯრები, მზისგან 
დამცავი სისტემით

იატაკქვეშა, ცენტრალური გათბობის სისტემა, ინდივიდუალური 
რეგულირების  სისტემით და მრიცხველით

სანტექნიკა - დასრულებული მოხმარების წერტილამდე

ელექტროგაყვანილობა - დასრულებული

კედლები შედგება 200 მმ-ის სისქის პემზის ბლოკისა და 150 მმ-ის  
თერმოიზოლაციის ფენისგან

მაღალი ხარისხის რკინის კარი 

ტერასები - დასრულებული, ჰიდროიზოლაციითა და ნატურალური 
თერმოდამუშავებული ხის მასალით
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ბინის 3დ რენდერი
კორპუსი A
სართული1

საცხოვრებელი ფართი: 125.32მ2

ჰოლი: 6.03მ2

მისაღები ოთახი: 20.34მ2

სამზარეულო: 30.63მ2

საძინებელი 1: 15.20მ2

საძინებელი 2: 14.67მ2

საძინებელი 3: 18.15მ2

კორიდორი: 7.33მ2

სააბაზანო 1: 4.50მ2

სააბაზანო 2: 5.31მ2

დამხმარე ოთახი: 2.79მ2

ტერასა: 92.11მ2

მწვანე ზონა: 156.91მ2
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ბინის 3დ რენდერი
კორპუსი A
სართული1

საცხოვრებელი ფართი: 93.28მ2

ჰოლი: 5.16მ2

კორიდორი 1: 8.20მ2

სამზარეულო: 10.06მ2

მისაღები ოთახი: 20.85მ2

საძინებელი 1: 12.13მ2

საძინებელი 2: 12.32მ2

საძინებელი 3: 12.66მ2

გარდერობის ოთახი: 2.22მ2

სააბაზანო: 6.20მ2

დამხმარე ოთახი: 3.48მ2

ტერასა: 33.68მ2
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ბინის 3დ რენდერი
კორპუსი D
სართული 7 

საცხოვრებელი ფართი: 209.54მ2

ჰოლი: 14.52მ2

კორიდორი: 12.09მ2

მისაღები ოთახი და სამზარეულო: 72.33მ2

საძინებელი 1: 17.55მ2

საძინებელი 2: 18.44მ2

საძინებელი 3: 18.49მ2

საძინებელი 4: 17.08მ2

გარდერობის ოთახი: 5.34მ2

სააბაზანო 1: 12.13მ2

დამხმარე ოთახი: 9.22მ2

სააბაზანო 2: 12.35მ2

ტერასა: 115.68მ2
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ს ა კ ო ნ ტ ა ქ ტ ო  ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

     595 84 88 44          sales@bigroup.ge

თინათინ ჯაფარიძე  I  გაყიდვების მენეჯერი 

namaivake.ge


