
"ლა ბათუმი ფამილია"
 "რენესანსითი" წარმოგიდგენთ 

+995 596 602 602

ახალი ბულვარი,
გრიგოლ ელიავას ქ. 36 



ინვესტორის შესახებ

პროექტს ახორციელებს 
დეველოპერული კომპანია 
„რენესანსითი“, სააფთიაქო ქსელ 
„გლუკოზას“ და სუპერმარკეტების 
ქსელ „ბილიონის“ მხარდაჭერით. 
აღნიშნული კომპანიები უკვე 
მრავალი წელია წარმატებით 
ოპერირებენ ბათუმის ბაზარზე.



პროექტის
შესახებ  

ახალი საცხოვრებელი 
კომპლექსი ბათუმში „ლა ბათუმი 
ფამილია“ რენესანსითისგან- 
იდეალური პირობები მყუდრო 
და კომფორტული ოჯახური 
ცხოვრებისთვის 

19 სართული 

მისამართი: ახალი 
ბულვარი, გრიგოლ 
ელიავას ქ N 36

ზღვიდან 400 მეტრში 

ბინები 27 კვ.მ-დან 

დასრულების ვადა: 
2023 წ



კომფორტული
ადგილმდებარეობა 

საზღვაო პლაჟი და პრომენადი- 400 მეტრი
სავაჭრო ცენტრი - 100 მეტრი
კაფე/რესტორნები - 100 მეტრი
საჯარო სკოლა - 300 მეტრი
აკვაპარკი - 1 კმ
ძველი ბულვარი - 3 კმ
დელფინარიუმი - 3.30 კმ
მოცეკვავე შადრევნები -  2 კმ
იუსტიციის სახლი - 2.4 კმ
საბაგირო - 4.6 კმ



ინფრასტრუქტურა
გამწვანებული ეზო 1500m2
საბავშვო მოედანი
მიწისზედა და მიწისქვეშა პარკინგი 
(70 ადგილით) 

ღია, გამწვანებული ტერასა 
სახურავზე
Mitsubishi-ს ფირმის 2 ლიფტი 
ელექტროენერგიის გენერატორი
ბიზნეს ცენტრი
სუპერმარკეტი
აფთიაქი
კაფე
ბუტიკი
ფიტნეს ცენტრი

  



სერვისები

კომპლექსის სრული მართვა

ბინის გაქირავების მომსახურება

ლობი, რეცეფცია, კონსიერჟი 
და გაქირავების მომსახურება 

გამწვანებული ეზო 1500m2
საბავშვო მოედანი
მიწისზედა და მიწისქვეშა პარკინგი 
(70 ადგილით) 

ღია, გამწვანებული ტერასა 
სახურავზე
Mitsubishi-ს ფირმის 2 ლიფტი 
ელექტროენერგიის გენერატორი
ბიზნეს ცენტრი
სუპერმარკეტი
აფთიაქი
კაფე
ბუტიკი
ფიტნეს ცენტრი

  



ბინის ჩაბარების
პირობები

შავი კარკასი:

მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯარა 
ორმაგი შუშით 

ბინაში შესასვლელი რკინის კარი

ბინის გარე კედლები ამოშენებული 20 სმ
სისქის მსუბუქი პემზა ბლოკით 
ფასადის თერმო და ჰიდროიზოლაცია 
(EPS პენოპლასტი 5სმ) 

კომუნიკაციები მიყვანილი ბინამდე
(დენი, წყალი, გაზი, საკაბელო ტელევიზია,
 სატელეფონო)     

აივანი სრულად მოპირკეთებული
კერამიკული ფილებით  
სრულად მოწესრიგებული კიბის უჯრედი
და კორიდორები 



თეთრი კარკასი:

 

მოჭიმული იატაკი (ცემენტის მჭიმის
მოწყობით) 
ბინის შიდა ელექტრო-გაყვანილობა

ბინის სანტექნიკური გაყვანილობა

დამონტაჟებული მრიცხველები
(ელექტროობა, გაზი, წყალი) 

გაზი შეყვანილი ბინაში (1 წერტილი)

შიდა ტიხრები სურვილისამებრ
ამოყვანილი და შელესილი 

ჭერი და კედლები დამუშავებული
სამშენებლო ბათქაშით 



სართულის გეგმარება



27.5m2 28.2m2 57m2

65.4m2 71.5m2 77.3m2 96.3m2

43.75m2

აპარტამენტები



უსაფრთხო და
დაცული სახლი

სრულად დაცული სახანძრო
უსაფრთხოების ნორმები

დაცვა

ვიდეო კონტროლი



ხარისხიანი
მშენებლობა

მშენებელთა
პროფესიონალი გუნდი

ენერგო ეფექტური 
მასალები



ახალი ბულვარი,
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