
საცხოვრებელი კომპლექსი Namai Vake წარმოადგენს თანამედროვე სტილის და 

ტრადიციული დიზაინის ერთობლიობას პრემიუმ კლასის უძრავი ქონების სეგმენტში. 

პროექტი მეტწილად უნიკალურია და ერთ-ერთი ყველაზე ენერგოეფექტური შენობაა 

საქართველოში.

ადგილმდებარეობა

პროექტის განსახორციელებლად დეველოპერმა შეარჩია ლოკაცია ზედა ვაკის უბანში. 

გარშემო ბევრი გამწვანებაა, შესანიშნავი ეკოლოგიაა და ამავე დროს ძალიან ახლოსაა 

დედაქალაქის ცენტრალურ ნაწილთან. უმეტესწილად აპარტამენტის ფანჯრებიდან 

ამაღლებული პოზიციის გამო, გარანტირებულია თბილისისა და მიმდებარე 

გამწვანებული ადგილების პანორამული ხედები. ახალი შენობა სულ რაღაც 600 

მეტრითაა დაშორებული კუს ტბიდან. მიმდებარე ინფრასტრუქტურა მინიმალურია, 

მაგრამ ყოველდღიურ ცხოვრებაში საჭირო ობიექტების უმეტესობასთან ავტომანქანით 

მისვლა რამდენიმე წუთშია შესაძლებელი.

ტრანსპორტი

უფრო მოსახერხებელია შატბერაშვილის, ჯაფარიძის ან ჟვანიას ქუჩებით მისვლა 

საცხოვრებელ კომპლექსთან. თქვენ შეგიძლიათ ამის გაკეთება არა მხოლოდ საკუთარი 

ავტომობილით, არამედ საზოგადოებრივი ტრანსპორტითაც. უახლოესი ავტობუსების 

გაჩერება სულ რაღაც 250 მეტრშია, ახალი შენობიდან. ირაკლი აბაშიძის ქუჩა 

დაახლოებით 1 კმ-ითაა დაშორებული კორპუსიდან. უახლოეს მეტროსადგურ 

რუსთაველამდე კი, დაახლოებით 2,5 კმ-ია.

კომპლექსის თავისებურება

საცხოვრებელი კომპლექსი Namai Vake შექმნილია ლიტველი არქიტექტორების მიერ და 

სრულად შეესაბამება მკაცრი ევროპული ხარისხის სტანდარტებს. შენობების 

დაპროექტებისას გათვალისწინებული იქნა მათთვის არჩეული ადგილმდებარეობის 

მახასიათებლები, რაც მათ საშუალებას აძლევდა ჰარმონიულად ინტეგრირებულიყვნენ 

რელიეფის ლანდშაფტში.

კომპლექსი შედგება ოთხი 8 სართულიანი სიმაღლის კორპუსისაგან. გარე კედლები 

მზადდება პემზის ბლოკებით, აქვს დამატებითი საიზოლაციო ფენა, რომელიც 

დამზადებულია ბოლო თაობის ინოვაციური მასალისაგან. კლინკერის ფილები, რომელიც 

სპეციალურად დამუშავებული ხის და ქვის ფილებია, გამოიყენება სახლის ფასადების 

მოსაპირკეთებლად.

საცხოვრებელი კომპლექსს აქვს საკუთარი საქვაბე ოთახი, რომელიც სრულად 

უზრუნველყოფს მოსახლეობას სითბოთი და ცხელი წყლით. თითოეული სახლის 

სახურავზე დამონტაჟებულია მზის პანელები, რომელთა მიერ გამომუშავებული ენერგია 

სრულიად საკმარისი იქნება საზოგადოებრივი ადგილების გასანათებლად.

საკუთარი მმართველი კომპანია აკონტროლებს ტერიტორიაზე წესრიგსა და 

სისუფთავეს, უვლის კომუნიკაციებს და ინარჩუნებს ბაღს მიმზიდველ მდგომარეობაში. 

ეზოს გასანათებლად გამოიყენება თანამედროვე LED ნათურები.

ბინები

გასაყიდი ბინების ფართობი 52-დან 231 კვადრატულ მეტრამდეა, ოთახებში ჭერის 

სიმაღლე 3.2-3.65 მეტრს აღწევს, ოთახების რაოდენობა ორიდან ხუთამდე მერყეობს. 

თითოეულ ბინას აქვს უზარმაზარი პანორამული ფანჯრები, ფართო გამწვანებული 



ტერასები. VIP ბინების მფლობელებს თავიანთ განკარგულებაში გააჩნიათ კერძო 

აუზები.

ბინებთან ერთად, მეპატრონეები იღებენ ერთიდან სამ საპარკინგო ადგილს, საცავის 

ოთახს და მონიშნულ ადგილს სტუმრების პარკირებისთვის. საჭიროების შემთხვევაში 

და ინდივიდუალური მოთხოვნის შემთხვევაში შესაძლებელია სადგურის დამონტაჟება 

ელექტრო მანქანის დასატენად.

დეველოპერი

Namai Vake-პროექტს ახორციელებს ცნობილი კომპანია BI Group, რომელიც ცდილობს 

საცხოვრებლის ხარისხის სტანდარტების ამაღლებას და არ ერიდება რთული 

პრობლემების გადაჭრასა და ინოვაციური მიდგომების გამოყენებას. შეგიძლიათ 

გაეცნოთ ბინის გაყიდვების პირობებს, მიმდინარე სპეციალურ შეთავაზებებსა და 

აქციებს, როგორც კომპანიის გაყიდვების ოფისებში, ასევე მის ოფიციალურ ვებგვერდზე.


