


  GREEN BUDAPEST – the opportunity to live in the environment where others afford to spend only their recreation days

„მწვანე ბუდაპეშტი“ – შესაძლებლობა იცხოვროთ ისეთ გარემოში, სადაც სხვები მხოლოდ ისვენებენ



he international holding Maqro Construction is one of the largest investors in Georgia. It amalgamates its subsidiary companies, the enterprises and projects functioning in different 
fields. The first project of Maqro Constriction is the Glorya Furniture brand - the only producer of  furniture, located in Batumi, Ajara region.
Currently Maqro Construction is constructing a four star hotel in Tbilisi, on Gorgasali avenue. The partner of the project is a French company Accor Group, operator of the chain of 
hotels and restaurants. From March, 2015, as a result of this cooperation, new hotel of European standards, Mercure Tbilisi will start functioning.

The most wide-scale project of Maqro Construction is the Green Budapest residential complex – over 45 million US Dollars have been invested in this project and as a result, one more 
residential complex of European standards will adorn Tbilisi in two years.
Maqro Construction owns territories in Tbilisi, in the vicinity of airport highway, where it plans to build a multistoried commercial center, as well as in Batumi, where a construction of 
many stored residential complex is planned.
Currently about 400 persons are employed by Maqro Construction and this number is going to increase, as the scale of project is increasing as well. 

Company vision and mission
•  to thoroughly follow the needs and yearning of the ambitious citizens 
•  to offer consumers a multitude of innovative services
•  to treat responsibly requirements of its employees, clients and society 
•  to employ innovative and creative employees, to assign them according to their qualifications, education and skills
•  to accomplish the modern projects of European standards 
•  to seek the highest quality through keeping up-to-date on the latest technologies

აერთაშორისო ჰოლდინგი  „მაქრო  ქონსთრაქშენი“ ერთ-ერთი უმსხვილესი ინვესტორია საქართველოში. იგი აერთიანებს შვილობილ კომპანიებს, 
სხვადასხვა მიმართულების წარმოებებსა და პროექტებს. პირველი და ყველაზე ცნობილი პროექტი Glorya Furniture-ის ბრენდია, რომელიც ავეჯის ერთადერთი 
მწარმოებელი ქარხანაა აჭარის რეგიონში, კერძოდ ბათუმში. დღეისათვის „მაქრო ქონსთრაქშენი“ ასევე ახორციელებს ოთხ ვარსკვლავიანი სასტუმროს 
მშენებლობას თბილისში, გორგასალის ქუჩაზე. პროექტის პარტნიორია სასტუმროებისა და რესტორნების  ქსელის ოპერატორი, ფრანგული კომპანია Accor 

Group. ამ თანამშრომლობის შედეგად 2015 წლის მარტიდან თბილისს კიდევ ერთი ახალი ევროპული სტანდარტის სასტუმრო, Mercure Tbilisi შეემატება.
„მაქრო ქონსთრაქშენი“-ს ყველაზე მასშტაბური პროექტი „მწვანე  ბუდაპეშტია“. პროექტი, რომლის ინვესტიცია თითქმის 45 მილიონ დოლარს შეადგენს და 2016 
წლიდან ქალაქს კიდევ ერთი ახალი, ევროსტანდარტის საცხოვრებელი კომპლექსი დაამშვენებს.
„მაქრო ქონსთრაქშენი“  ფლობს მიწის ტერიტორიებს თბილისში, აეროპორტის ტრასაზე, სადაც იგეგმება მრავალფუნქციური კომერციული ცენტრის აშენება და 
ბათუმში, სადაც ასევე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კომპლექსი აიგება.
ამ ეტაპისთვის  „მაქრო ქონსთრაქშენში“ დასაქმებულია 400 მდე ადამიანი და ეს რიცხვი ყოველდღიურად იზრდება პროექტების მატებასთან ერთად.

კომპანიის ხედვა და მიზნები

•  ფეხდაფეხ მიყვეს განვითარებული მოსახლეობის ამბიციურ მოთხოვნებს და სურვილებს 
•  შესთავაზოს მომხმარებელს მრავალფეროვანი ინოვაციური მომსახურება
•  პასუხისმგებლობით მოეკიდოს თანამშრომლების, კლიენტების და საზოგადოების მოთხოვნებს
•  შეარჩიოს ინოვატორული და კრეატიული თანამშრომლები, დაასაქმოს ისინი კვალიფიკაციის, ცოდნისა და უნარ-ჩვევების მიხედვით
•  განახორციელოს თანამედროვე, ევროსტანდარტის პროექტები
•  თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით მიაღწიოს უმაღლეს ხარისხს

MAQRO CONSTRUCTION
მაქრო ქონსთრაქშენი



Maqro Construction has initiated the project Green Budapest on Guram 
Panjikidze (former Budapest) street. The aim of the project is to create 
the calm, healthy lieu in the city-specific noisy, environmentally prob-
lematic conditions – lieu, where one can feel closer to nature. The more 
time goes by, more human becomes alienated from nature. The perma-
nent time pressure, big distances from the countryside are the reason 
why families cannot afford to go picnicking together. This is the problem 
that served as an inspiration to Green Budapest’s creators.
With this ambitious endeavor, Maqro Construction plans to break the 
stereotypes that only countryside gives people the opportunity to harmo-
niously coexist with the nature. The Green Budapest project will provide 
its residents all the guarantees to feel comfortable at home as well as 
outside it. This is the opportunity to live in the environment where others 
afford to spend only their recreation days.

„მაქრო ქონსთრაქშენი“ გურამ ფანჯიკიძის სახელობის (ყოფილი ბუდაპეშტის) 

ქუჩაზე ახორციელებს პროექტს „მწვანე ბუდაპეშტი“. პროექტის მიზანია 

ხმაურიან და ქალაქისთვის დამახასიათებელ, ეკოლოგიურად პრობლემურ 

გარემოში, შექმნას სივრცე, სადაც მისი მოსახლე თავს იგრძნობს მშვიდად, 

ჯანმრთელად და ბუნებასთან ახლოს. რაც უფრო გადის დრო, ადამიანები 

მით უფრო კარგავენ კავშირს ბუნებასთან. ოჯახები დიდი ხნის განმავლობაში 

გეგმავენ პიკნიკებს, თუმცა უფროსების დაკავებულობის და ბუნების 

ქალაქიდან სიშორის გამო, ხშირად ვერ ახერხებენ. სწორედ ეს პრობლემა 

გახდა ინსპირაცია, მთლიანად, „მწვანე ბუდაპეშტის“ გარემოს შექმნისა.

ამ ამბიციური წამოწყებით, „მაქრო ქონსთრაქშენი“ დაამსხვრევს სტერეოტიპს, 

რომლის მიხედვითაც ბუნებასთან თანაარსებობა მხოლოდ ქალაქგარეთ 

არის შესაძლებელი. „მწვანე ბუდაპეშტი“ იქნება თავისი მაცხოვრებლების 

კომფორტის გარანტი, როგორც სახლში, ასევე მის გარეთაც.  

ეს არის შანსი იცხოვროთ ისეთ გარემოში, სადაც სხვები მხოლოდ ისვენებენ.

Priorities
პრიორიტეტები

•  Residential complex of European standards
     built on 11.700 m2 area

      11.700 მ2 გაშენებული ევროსტანდარტის,

      იზოლირებული  საცხოვრებელი კომპლექსი

•  3500 m2 recreation area

      3500 კმ.მ. რეკრეაციული ზონა

•  351 Apartments

      351 ბინა 

•  Apartments within 42-417 m2

      ბინების ფართები 42-417 კვ.მ.

•  Diversity of infrastructure

      მრავალფეროვანი ინფრასტრუქტურა

•  The high-quality European standard
     construction and renovation materials

      მაღალხარისხიანი ევროპული სამშენებლო

      და სარემონტო მასალები

•  Terms and environment adjusted
     to customer needs

      მომხმარებლის მოთხოვნილებებზე

      მორგებული გარემო და პირობები

•  European standard protection and safety
     system

      ევროპული სტანდარტის დაცვისა

      და უსაფრთხოების სისტემა

•  Flexible payment terms

     გადახდის მოქნილი პირობები

In case of technical necessity Maqro Construction has the right to make any kind of change.

ტექნიკური აუცილებლობის შემთხვევაში ,,მაქრო ქონსთრაქშენი“ იტოვებს უფლებას ნებისმიერი სახის ცვლილება შეიტანოს პროექტში.



Location 

Geographical location determines high prestige and practical advantages of residing in Green Budapest. Kindergarden, 
school, subway station, banks, Tbilisi Central Hospital and various shopping centres – such is the list of institutions and 
facilities that are located right next to Green Budapest territory, that is to say, everything that socially engaged person 
needs for comfortable life, is here highly available. Moreover, economic development and the growth of real estate 
demand will increase Green Budapest properties’ value. 

მდებარეობა

“მწვანე ბუდაპეშტის" პრესტიჟულობას და უპირატესობას განაპირობებს მისი გეოგრაფიული მდებარეობა. საბავშვო ბაღი, სკოლა, 

მეტროს სადგური, ბანკი, ქალაქის ცენტრალური საავადმყოფო, ეს იმ დაწესებულებების ჩამონათვალია, რომლებიც "მწვანე 

ბუდაპეშტის" მიმდებარე ტერიტორიაზეა განლაგებული. ყველაფერი, რაც სოციალურად აქტიურ ადამიანს ესაჭიროება, იოლად 

ხელმისაწვდომია. უფრო მეტიც, ეკონომიკურ განვითარებასთან და უძრავი ქონების ბაზარზე მოთხოვნილების გაზრდასთან ერთად 

„მწვანე ბუდაპეშტში“ ქონების ღირებულებაც თანდათან გაიზრდება.

Facade 

The facade appearance depends on the divercity of the materials used. In case with Green Budapest complex it is com-
bined with French balconies and composite panels, which gives the blocks and entire Green Budapest complex the most 
beautiful and solid visuals. 

ფასადი

ფასადის იერსახეს გამოყენებული მასალის მრავალფეროვნება განსაზღვრავს. იგი კომპოზიტური პანელებითა და ფრანგული 

აივნებით არის კომბინირებული, რაც საბოლოოდ, ლამაზ ვიზუალს უქმნის მთლიანად „მწვანე ბუდაპეშტის“ საცხოვრებელ კომპლექსს.

Commercial spaces

In order to provide residents with maximum convenience, in addition to living spaces, Maqro Construction includes com-
mercial spaces in the lower floors of each block, which is intended mainly for the consumption aim, where pharmacy, 
bank, bakery and other basic household goods store will be located. The above mentioned commercial spaces will 
provide the Green Budapest residents with the most of products, consumables or services, which in turn will make their 
everyday life more comfortable.

კომერციული ფართები

კლიენტთა მაქსიმალური კომფორტისათვის, საცხოვრებელი ფართების გარდა „მაქრო ქონსთრაქშენი“  ყოველი ბლოკის ქვედა 

სართულებზე ითვალისწინებს სივრცეს კომერციული ფართებისათვის, სადაც ძირითადად პირველადი მოხმარების ობიექტები 

განთავსდება: აფთიაქი, ბანკის ფილიალი, საცხობი, პირველადი მოხმარების პროდუქციის მაღაზია და სხვა. ზემოთ აღნიშნული 

კომერციული ფართები უზრუნველყოფენ ყველაზე ხშირად მოხმარებადი პროდუქტებისა თუ სერვისების ხელმისაწვდომობას   

„მწვანე ბუდაპეშტის“ მაცხოვრებლებისათვის, რაც თავისთავად უფრო კომფორტულს გახდის მათ ყოველდღიურ ცხოვრებას.

In case of technical necessity Maqro Construction has the right to make any kind of change.

ტექნიკური აუცილებლობის შემთხვევაში ,,მაქრო ქონსთრაქშენი“ იტოვებს უფლებას ნებისმიერი სახის ცვლილება შეიტანოს პროექტში.



• Richly planted courtyard
   გამწვანებული ეზო

• Children playgrounds
   ბავშვთა სათამაშო მოედნები

• Basketball court and treadmill
   კალათბურთის მოედანი და სარბენი ბილიკი

• Skate rump
   სკეიტბორდის რამპები

• Fitness center
   ფიტნეს ცენტრი

• Day care
   ბავშვთა მოვლის ცენტრი

• Parking lot
   ავტოსადგომი

INFRASTRUCTURE
ინფრასტრუქტურა

In case of technical necessity Maqro Construction has the right to make any kind of change.

ტექნიკური აუცილებლობის შემთხვევაში ,,მაქრო ქონსთრაქშენი“ იტოვებს უფლებას ნებისმიერი სახის ცვლილება შეიტანოს პროექტში.



Richly planted courtyard

Greenery created by landscape designers, it 
creates peaceful, natural environment, which 
by no means will affect positively on your daily 
mood. Clean air, green lawns, sports grounds – 
here is everything to make you feel comfortable 
and keep your mind in peace.

გამწვანებული ეზო 

ლანდშაფტის დიზაინერების მიერ შექმნილი მშვიდი 

და ბუნებრივი გარემო აუცილებლად დადებითად 

იმოქმედებს თქვენს ყოველდღიურ განწყობაზე.  

სუფთა ჰაერი, მწვანე გაზონები, სპორტული 

მოედნები. აქ ყველაფერია იმისათვის, რომ თავი 

კომფორტულად და მშვიდად იგრძნოთ.

In case of technical necessity Maqro Construction has the right to make any kind of change.

ტექნიკური აუცილებლობის შემთხვევაში ,,მაქრო ქონსთრაქშენი“ იტოვებს უფლებას ნებისმიერი სახის ცვლილება შეიტანოს პროექტში.



Children playgrounds

The lack of playgrounds for children is an acute 
problem for all parents living in Tbilisi. Due 
to this, Green Budapest made the fixation of 
this vexed problem as one of its top priorities. 
Maqro Construction fully realizes the impor-
tance of time spent by adult family members 
with their children. Time passes by too fast and 
becomes memory that we recall over and over 
again. That’s why there are three playgrounds 
in Green Budapest where you have an op-
portunity to spend unforgetable time with your 
children in a full comfort.

ბავშვთა სათამაშო მოედნები

თბილისელი მშობლებისთვის  სათამაშო და 

გასართობი მოედნების თემა ძალიან აქტუალურია. 

ამიტომაც „მწვანე ბუდაპეშტის“ კომპლექსის 

დაგეგმარებისას  ეს ერთ-ერთი პრიორიტეტული 

საკითხი  გახდა.  „მაქრო ქონსთრაქშენს“ 

გააზრებული აქვს თუ რამდენად მნიშვნელოვანია 

ოჯახისათვის პატარა შვილთან ერთად გატარებული 

დრო, პერიოდი, რომელიც ძალიან სწრაფად 

გადის და რომელსაც ყველაზე ხშირად ვიხსენებთ. 

სწორედ ამიტომ „მწვანე ბუდაპეშტში“ მოეწყობა 

სამი სათამაშო მოედანი,  სადაც შესაძლებლობა 

გექნებათ თქვენ შვილებთან ერთად დაუვიწყარი 

დრო გაატაროთ კომფორტულ გარემოში.

In case of technical necessity Maqro Construction has the right to make any kind of change.

ტექნიკური აუცილებლობის შემთხვევაში ,,მაქრო ქონსთრაქშენი“ იტოვებს უფლებას ნებისმიერი სახის ცვლილება შეიტანოს პროექტში.



Basketball court and treadmill

Basketball is one of the most popular sport. 
Passion for this sport contributes to adoles-
cent’s physical development. Therefore, Maqro 
Construction provides residents with high-
quality basketball court, where not only your 
children, but you as well, are offered to enjoy 
training combined with entertaining. In addi-
tion a treadmill encircling the green area and 
creating ideal environment for those who have 
chosen a healthy lifestyle will be provided.

კალათბურთის მოედანი
და სარბენი ბილიკი

კალათბურთი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული 

სპორტია. სპორტის ამ სახეობით გატაცება ხელს 

უწყობს მოზარდის ფიზიკურ განვითარებას.  

„მაქრო ქონსთრაქშენი“ გთავაზობთ კალათბურთის 

მოედანს, სადაც არა მარტო თქვენი შვილები, 

არამედ თქვენც ივარჯიშებთ და გაერთობით.  

უფრო მეტიც, კომპლექსის გარშემო განთავსდება 

სარბენი ბილიკი მათთვის, ვისაც ცხოვრების 

ჯანსაღი სტილი აქვს არჩეული.

In case of technical necessity Maqro Construction has the right to make any kind of change.

ტექნიკური აუცილებლობის შემთხვევაში ,,მაქრო ქონსთრაქშენი“ იტოვებს უფლებას ნებისმიერი სახის ცვლილება შეიტანოს პროექტში.



Skate Park 

For those fond of extreme sports, Green Buda-
pest is offering special skate park, where you 
can not only go skateboarding but roller-skat-
ing and biking as well. Extreme sports mostly 
are attractive for teenagers. That’s why our 
company considers their interests as its priority 
as well. The Green Budapest’s skate park will 
be at disposal of others interested in extreme 
sports as well.

სკეიტბორდის რამპები 

მათთვის, ვისაც უყვარს ექსტრემალური სპორტის 

სახეობები, „მწვანე ბუდაპეშტში“ შექმნილია 

სპეციალური რამპები. აქ შეგიძლიათ გაერთოთ 

არა მარტო სკეიტბორდით, არამედ გორგოლაჭიანი 

ციგურებით და ველოსიპედითაც. ექსტრემალური 

სპორტი ძირითადად თინეიჯერების ყურადღებას 

იქცევს. მათი ინტერესები კი კომპანიის კიდევ 

ერთი პრიორიტეტია. სწორედ ამიტომ, „მწვანე 

ბუდაპეშტის“ სკეიტპარკი მუდმივად მოემსახურება 

მათ, ვინც დაინტერესებულია ექსტრემ-სპორტით.

In case of technical necessity Maqro Construction has the right to make any kind of change.

ტექნიკური აუცილებლობის შემთხვევაში ,,მაქრო ქონსთრაქშენი“ იტოვებს უფლებას ნებისმიერი სახის ცვლილება შეიტანოს პროექტში.



Fitness center

In D block of Green Budapest complex of-
fers you fitness center of European standards 
where you will feel perfectly comfortable while 
workout your body shape. Green Budapest’s 
fitness center instructors will help you with it.

ფიტნეს ცენტრი 

კომპლექსის D ბლოკში განთავსებულია ევროპული 

სტანდარტების ფიტნეს ცენტრი, სადაც თქვენ 

გექნებათ სრული კომფორტი თქვენი ფიზიკური 

კონდიციის გასაუმჯობესებლად. ამაში ,,მწვანე 

ბუდაპეშტის“ ფიტნეს ცენტრის ინსტრუქტორები 

დაგეხმარებიან.

In case of technical necessity Maqro Construction has the right to make any kind of change.

ტექნიკური აუცილებლობის შემთხვევაში ,,მაქრო ქონსთრაქშენი“ იტოვებს უფლებას ნებისმიერი სახის ცვლილება შეიტანოს პროექტში.



Day Care Centre for Children

It’s extremely difficult to divide properly one’s 
time and care between the family and work. 
We need some help so often – that’s why a 
day care center will be functioning in the Green 
Budapest complex where you can leave your 
young children and do the things you have 
to do in peace of mind. Maqro Construction 
fully realizes an importance of this service and 
takes all responsibility to perfectly arrange it. 
In accordance with this, the Green Budapest 
provides its residents with all infrastructure and 
services standards of child care.

ბავშვთა მოვლის ცენტრი  

თანამდროვე ცხოვრებაში რთულია ერთნაირი 

ყურადღება დაუთმო ოჯახსა და სამსახურს.  

ხშირად ჩვენ ვსაჭიროებთ დახმარებას. სწორედ 

ამიტომ „მწვანე ბუდაპეშტში“ იარსებებს ბავშვთა 

მოვლის ცენტრი, სადაც შეგეძლებათ დატოვოთ 

თქვენი შვილი და მშვიდად მიხედოთ საქმეებს. 

„მაქრო ქონსთრაქშენს“ გააზრებული აქვს ამ 

სერვისის მნიშვნელობა. შესაბამისად ყველა 

ინფრასტრუქტურული თუ მომსახურეობრივი 

სტანდარტი, რასაც  ბავშვთა მოვლა ითხოვს,  

„მწვანე ბუდაპეშტში“ უზრუნველყოფილი იქნება.

In case of technical necessity Maqro Construction has the right to make any kind of change.

ტექნიკური აუცილებლობის შემთხვევაში ,,მაქრო ქონსთრაქშენი“ იტოვებს უფლებას ნებისმიერი სახის ცვლილება შეიტანოს პროექტში.



Parking lot  

The problem of safe parking becomes more 
and more acute in Tbilisi, which creates quite 
a discomfort for the car owners. During next 
several years the private parking place is going 
to become quite a valuable property in the city. 
Each block of the Green Budapest complex is 
provided with underground parking lot on its -1 
and -2 floors. In case of additional payment, 
Maqro Construction gives you an opportunity to 
buy your own parking place. Along with comfort 
considerations, it’ll become reasonable future 
investment for its owner.

ავტოსადგომი 

თანდათან უფრო და უფრო რთულდება თბილისში 

პარკირების საკითხი, რაც გარკვეულ დისკომფორტს 

უქმნის ავტომობილების მფლობელებს. რამდენიმე 

წელიწადში მანქანის გასაჩერებელი საკუთარი 

ადგილი ღირებული ქონება იქნება. „მწვანე 

ბუდაპეშტის“ ყოველი ბლოკი უზრუნველყოფილია 

მიწისქვეშა ავტოსადგომებით -1 და -2 სართულებზე.  

„მაქრო ქონსთრაქშენი“ გაძლევთ საშუალებას, 

დამატებითი საფასურის გადახდის შემთხვევაში, 

შეიძინოთ პარკირების ადგილი, რაც კომფორტის 

გარდა მომავლის ინვესტიციას წარმოადგენს.

In case of technical necessity Maqro Construction has the right to make any kind of change.

ტექნიკური აუცილებლობის შემთხვევაში ,,მაქრო ქონსთრაქშენი“ იტოვებს უფლებას ნებისმიერი სახის ცვლილება შეიტანოს პროექტში.



• Safeguarding of your living area
   საცხოვრებელი ტერიტორიის დაცვა

• Cleaning of the area and entrances
   ტერიტორიის და სადარბაზოების დასუფთავება

• Greenery care and maintenance
   ტერიტორიის გამწვანების მოვლა და შენარჩუნება

• Fitness Centre
   ფიტნეს ცენტრი

SERVICES
მომსახურება

In case of technical necessity Maqro Construction has the right to make any kind of change.

ტექნიკური აუცილებლობის შემთხვევაში ,,მაქრო ქონსთრაქშენი“ იტოვებს უფლებას ნებისმიერი სახის ცვლილება შეიტანოს პროექტში.



Green Budapest’s package includes all the priorities important for its 
residents and aims to create full and diverse comfort. All the ser-
vices listed will be free during the first year for all residents of Green 
Budapest. It’s worth to note that Maqro Construction is the only 
company functioning in Georgia, which offers its clients these types 
of services.
If Green Budapest residents are satisfied with the company's service 
and are willing to continue co-operation after the year, for certain 
fees Maqro Construction will still offer a high quality services.

ჩვენი სერვის პაკეტი მოიცავს ყველა თქვენთვის პრიორიტეტულ საკითხს 

და მიმართულია მაცხოვრებლების მრავალპროფილიანი კომფორტის 

შესაქმნელად. ყველა ეს სერვისი პირველი ერთი წლის განმავლობაში 

უფასო იქნება „მწვანე ბუდაპეშტის“ მაცხოვრებელთათვის. აღსანიშნავია, 

რომ „მაქრო ქონსთრაქშენი“ ერთადერთი კომპანიაა საქართველოში, 

რომელიც ამ სახის შეთავაზებით ანებივრებს საკუთარ კლიენტებს. 

თუ „მწვანე ბუდაპეშტის“ მაცხოვრებლები კმაყოფილები იქნებიან კომპანიის 

მომსახურებით და ექნებათ სურვილი ერთი წლის შემდეგაც გააგრძელონ 

თანამშრომლობა, გარკვეული საფასურის სანაცვლოდ „მაქრო 

ქონსთარაქშენი“ კვლავ შესთავაზებს მაღალი ხარისხის სერვისს.

• Safeguarding of your living area

• Cleaning of the area and entrances 

• Greenery care and maintenance 

• Fitness Center

• საცხოვრებელი ტერიტორიის დაცვა 

• ტერიტორიის და სადარბაზოების დასუფთავება

• ტერიტორიის გამწვანების მოვლა და შენარჩუნება

• ფიტნეს ცენტრი

SERVICES
OFFERED

მომსახურება

In case of technical necessity Maqro Construction has the right to make any kind of change.

ტექნიკური აუცილებლობის შემთხვევაში ,,მაქრო ქონსთრაქშენი“ იტოვებს უფლებას ნებისმიერი სახის ცვლილება შეიტანოს პროექტში.



After the resident has got the keys, the only 
concern is to furnish an apartment

გასაღების გადაცემის შემდეგ, მფლობელის 

ერთადერთი საზრუნავი ბინის ავეჯით მოწყობაა

APARTMENTS
ბინები

In case of technical necessity Maqro Construction has the right to make any kind of change.

ტექნიკური აუცილებლობის შემთხვევაში ,,მაქრო ქონსთრაქშენი“ იტოვებს უფლებას ნებისმიერი სახის ცვლილება შეიტანოს პროექტში.



In case of technical necessity Maqro Construction has the right to make any kind of change. Apartment layout is not scale.

ტექნიკური აუცილებლობის შემთხვევაში ,,მაქრო ქონსთრაქშენი“ იტოვებს უფლებას ნებისმიერი სახის ცვლილება შეიტანოს პროექტში. ეს ცვლილება ბინის დაგეგმარებისთვის უმნიშვნელო იქნება.

2 ROOM APARTMENT

Total m2 is including internal walls

•  Living room & kitchen: 20.16 m2

•  Room: 12.66 m2

•  Bathroom: 3.13 m2

•  Entrance: 4.9 m2

•  Balcony-1: 6.2 m2

•  Balcony-2: 4 m2

In this type, 2 room apartments are within the range of 49.49 – 53.75 m2TYPE B

52,45 m2A-B-C-D
BLOCK

ორ ოთახიანი ბინა ტიპი B

•  ოთახი და სამზარ.: 20.16 კვ.მ

•  ოთახი: 12.66 კვ.მ

•  სველი წერტილი: 3.13 კვ.მ

•  შესასვლელი: 4.9 კვ.მ

•  აივანი-1: 6.2 კვ.მ

•  აივანი-2: 4 კვ.მ

ამ ტიპის 2 ოთახიანი ბინის ფართი მერყეობს 49.49 – 53.75 მ2

საერთო ფართი შეიცავს შიდა ტიხრებს

2 ROOM APARTMENT
In this type, 2 room apartments are within the range of 42.88 – 65.74 m2TYPE A

65,74 m2A-B-C-D
BLOCK

Total m2 is including internal walls

•  Living room & kitchen: 29.03 m2

•  Room: 13.42 m2

•  Bathroom: 4.41 m2

•  Entrance: 5.47 m2

•  Balcony: 8 m2

ორ ოთახიანი ბინა ტიპი A

ამ ტიპის 2 ოთახიანი ბინის ფართი მერყეობს 42,88 - 65,74 მ2

•  ოთახი და სამზარ.: 29,03 კვ.მ

•  ოთახი: 13,42 კვ.მ

•  სველი წერტილი: 4,41 კვ.მ

•  შესასვლელი: 5,47 კვ.მ

•  აივანი: 8 კვ.მ

საერთო ფართი შეიცავს შიდა ტიხრებს

The dimensions shown in the above plan, are the square meters determined by the measurements between the concrete, brick, isobrick.

აღნიშნულ გეგმაში ფართები მოცემულია მშენებლობაში სხვადსხვა მასალის (ბეტონი, აგური, საიზოლაციო აგური) გამოყენების გათვალისწინებით.



In case of technical necessity Maqro Construction has the right to make any kind of change. Apartment layout is not scale.

ტექნიკური აუცილებლობის შემთხვევაში ,,მაქრო ქონსთრაქშენი“ იტოვებს უფლებას ნებისმიერი სახის ცვლილება შეიტანოს პროექტში. ეს ცვლილება ბინის დაგეგმარებისთვის უმნიშვნელო იქნება.

2 ROOM APARTMENT

Total m2 is including internal walls

•  Living room & kitchen: 38.88 m2

•  Room: 13.59 m2

•  Bathroom: 4.11 m2

•  Entrance & hall: 10.42 m2

•  Balcony: 10.2 m2

In this type, 2 room apartments are within the range of 57.34 – 92.94 m2TYPE D

80,01 m2A-B-C-D
BLOCK

ორ ოთახიანი ბინა ტიპი D

•  ოთახი და სამზარ.: 38.88 კვ.მ

•  ოთახი: 13.59 კვ.მ

•  სველი წერტილი: 4.11 კვ.მ

•  შესასვლელი და ჰოლი: 10.42 კვ.მ

•  აივანი: 10.2 კვ.მ

ამ ტიპის 2 ოთახიანი ბინის ფართი მერყეობს 57.34 – 92.94 მ2

საერთო ფართი შეიცავს შიდა ტიხრებს

2 ROOM APARTMENT
In this type, 2 room apartments are within the range of 52.46 – 54.07 m2TYPE C

54,07 m2A-B-C-D
BLOCK

Total m2 is including internal walls

•  Living room & kitchen: 27.08 m2

•  Room: 13.28 m2

•  Bathroom: 3.17 m2

•  Entrance: 3.77 m2

•  Balcony: 3.36 m2

ორ ოთახიანი ბინა ტიპი C

ამ ტიპის 2 ოთახიანი ბინის ფართი მერყეობს  52.46 – 54.07 მ2

•  ოთახი და სამზარ.: 27.08 კვ.მ

•  ოთახი: 13.28 კვ.მ

•  სველი წერტილი: 3.17 კვ.მ

•  შესასვლელი: 3.77 კვ.მ

•  აივანი: 3.36 კვ.მ

საერთო ფართი შეიცავს შიდა ტიხრებს

The dimensions shown in the above plan, are the square meters determined by the measurements between the concrete, brick, isobrick.

აღნიშნულ გეგმაში ფართები მოცემულია მშენებლობაში სხვადსხვა მასალის (ბეტონი, აგური, საიზოლაციო აგური) გამოყენების გათვალისწინებით.



In case of technical necessity Maqro Construction has the right to make any kind of change. Apartment layout is not scale.

ტექნიკური აუცილებლობის შემთხვევაში ,,მაქრო ქონსთრაქშენი“ იტოვებს უფლებას ნებისმიერი სახის ცვლილება შეიტანოს პროექტში. ეს ცვლილება ბინის დაგეგმარებისთვის უმნიშვნელო იქნება.

2 ROOM APARTMENT

Total m2 is including internal walls

•  Living room & kitchen: 31.46 m2

•  Room: 13.78 m2

•  Bathroom: 3.55 m2

•  Entrance: 3.86 m2

•  Hall: 2.5 m2

•  Balcony: 3.36 m2

In this type, 2 room apartments are within the range of 59.61 – 61.44 m2TYPE F

61,44 m2A-B-C-D
BLOCK

ორ ოთახიანი ბინა ტიპი F

•  ოთახი და სამზარ.: 31.46 კვ.მ

•  ოთახი: 13.78 კვ.მ

•  სველი წერტილი: 3.55 კვ.მ

•  შესასვლელი: 3.86 კვ.მ

•  ჰოლი: 2.5 კვ.მ

•  აივანი: 3.36 კვ.მ

ამ ტიპის 2 ოთახიანი ბინის ფართი მერყეობს 59.61 – 61.44 მ2

საერთო ფართი შეიცავს შიდა ტიხრებს

2 ROOM APARTMENT
In this type, 2 room apartments are within the range of 58.31 – 76.92 m2TYPE E

76,92 m2A-B-C-D
BLOCK

Total m2 is including internal walls

•  Living room & kitchen: 41.08 m2

•  Room: 18.27 m2

•  Bathroom: 4.37 m2

•  Entrance: 2.95 m2

•  Balcony: 5.4 m2

ორ ოთახიანი ბინა ტიპი E

ამ ტიპის 2 ოთახიანი ბინის ფართი მერყეობს 58.31 – 76.92 მ2

•  ოთახი და სამზარ.: 41.08 კვ.მ

•  ოთახი: 18.27 კვ.მ

•  სველი წერტილი: 4.37 კვ.მ

•  შესასვლელი: 2.95 კვ.მ

•  აივანი: 5.4 კვ.მ

საერთო ფართი შეიცავს შიდა ტიხრებს

The dimensions shown in the above plan, are the square meters determined by the measurements between the concrete, brick, isobrick.

აღნიშნულ გეგმაში ფართები მოცემულია მშენებლობაში სხვადსხვა მასალის (ბეტონი, აგური, საიზოლაციო აგური) გამოყენების გათვალისწინებით.



In case of technical necessity Maqro Construction has the right to make any kind of change. Apartment layout is not scale.

ტექნიკური აუცილებლობის შემთხვევაში ,,მაქრო ქონსთრაქშენი“ იტოვებს უფლებას ნებისმიერი სახის ცვლილება შეიტანოს პროექტში. ეს ცვლილება ბინის დაგეგმარებისთვის უმნიშვნელო იქნება.

2 ROOM APARTMENT

Total m2 is including internal walls

•  Living room & kitchen: 30.17 m2

•  Room: 26.07 m2

•  Bathroom: 5.27 m2

•  Entrance & hall: 8.43 m2

•  Balcony: 10.4 m2

In this type, 2 room apartments are within the range of 81.13 – 84.35 m2TYPE H

82,05 m2A-B-C-D
BLOCK

ორ ოთახიანი ბინა ტიპი H

•  ოთახი და სამზარ.: 30.17 კვ.მ

•  ოთახი: 26.07 კვ.მ

•  სველი წერტილი: 5.27 კვ.მ

•  შესასვლელი და ჰოლი: 8.43 კვ.მ

•  აივანი: 10.4 კვ.მ

ამ ტიპის 2 ოთახიანი ბინის ფართი მერყეობს 81.13 – 84.35 მ2

საერთო ფართი შეიცავს შიდა ტიხრებს

2 ROOM APARTMENT
In this type, 2 room apartments are within the range of 67.16 – 77.64 m2TYPE G

77,4 m2A-B-C-D
BLOCK

Total m2 is including internal walls

•  Living room & kitchen: 41.31 m2

•  Room: 12.54 m2

•  Bathroom: 4.55 m2

•  Entrance: 3.99 m2

•  Balconies: 2.8 + 5 + 4.6 m2

ორ ოთახიანი ბინა ტიპი G

ამ ტიპის 2 ოთახიანი ბინის ფართი მერყეობს 67.16 – 77.64 მ2

•  ოთახი და სამზარ.: 41.31 კვ.მ

•  ოთახი: 12.54 კვ.მ

•  სველი წერტილი: 4.55 კვ.მ

•  შესასვლელი: 3.99 კვ.მ

•  აივანი: 2.8 + 5 + 4.6 კვ.მ

საერთო ფართი შეიცავს შიდა ტიხრებს

The dimensions shown in the above plan, are the square meters determined by the measurements between the concrete, brick, isobrick.

აღნიშნულ გეგმაში ფართები მოცემულია მშენებლობაში სხვადსხვა მასალის (ბეტონი, აგური, საიზოლაციო აგური) გამოყენების გათვალისწინებით.



In case of technical necessity Maqro Construction has the right to make any kind of change. Apartment layout is not scale.

ტექნიკური აუცილებლობის შემთხვევაში ,,მაქრო ქონსთრაქშენი“ იტოვებს უფლებას ნებისმიერი სახის ცვლილება შეიტანოს პროექტში. ეს ცვლილება ბინის დაგეგმარებისთვის უმნიშვნელო იქნება.

Total m2 is including internal walls

•  Living room & Kitchen: 56.65 m2

•  Room-1: 16.76 m2

•  Room-2: 15.98 m2

•  Bathroom-1: 6.22 m2

•  Bathroom-2: 2.97 m2

•  Entrance & hall: 13.71 m2

•  Balcony-1: 5.6 m2

•  Balcony-2: 8.5 m2

3 ROOM APARTMENT
In this type, 3 room apartments are within the range of 110.12 – 141.31 m2TYPE A

130,22 m2A-B-C-D
BLOCK

სამ ოთახიანი ბინა ტიპი A

•  საერთო ოთახი და სამზარეულო: 56.65 კვ.მ

•  ოთახი-1: 16.76 კვ.მ

•  ოთახი-2: 15.98 კვ.მ

•  სველი წერტილი-1: 6.22 კვ.მ

•  სველი წერტილი-2: 2.97 კვ.მ

•  შესასვლელი და ჰოლი: 13.71 კვ.მ

•  აივანი-1: 5.6 კვ.მ

•  აივანი-2: 8.5 კვ.მ

ამ ტიპის 3 ოთახიანი ბინის ფართი მერყეობს 110.12 – 141.31 მ2

საერთო ფართი შეიცავს შიდა ტიხრებს

The dimensions shown in the above plan, are the square meters determined by the measurements between the concrete, brick, isobrick.

აღნიშნულ გეგმაში ფართები მოცემულია მშენებლობაში სხვადსხვა მასალის (ბეტონი, აგური, საიზოლაციო აგური) გამოყენების გათვალისწინებით.



In case of technical necessity Maqro Construction has the right to make any kind of change. Apartment layout is not scale.

ტექნიკური აუცილებლობის შემთხვევაში ,,მაქრო ქონსთრაქშენი“ იტოვებს უფლებას ნებისმიერი სახის ცვლილება შეიტანოს პროექტში. ეს ცვლილება ბინის დაგეგმარებისთვის უმნიშვნელო იქნება.

3 ROOM APARTMENT
In this type, 3 room apartments are within the range of 117.37 – 119.99 m2TYPE B

119,99 m2A-B-C-D
BLOCK

Total m2 is including internal walls

•  Living room: 37.79 m2

•  Kitchen: 9.79 m2

•  Rooms: 22.93 + 16.6 m2

•  Bathrooms: 3.74 + 2.47 m2

•  Entrance & hall: 7.7 m2

•  Balconies: 6.03 + 6.04 m2

სამ ოთახიანი ბინა ტიპი B

ამ ტიპის 3 ოთახიანი ბინის ფართი მერყეობს 117.37 – 119.99 მ2

•  საერთო ოთახი: 37.79 კვ.მ 

•  სამზარეულო: 9.79 კვ.მ

•  ოთახები: 22.93 + 16.6 კვ.მ

•  სვ. წერტილები: 3.74 + 2.47 კვ.მ

•  შესასვლელი და ჰოლი: 7.7 კვ.მ

•  აივნები: 6.03 + 6.04 კვ.მ

საერთო ფართი შეიცავს შიდა ტიხრებს

The dimensions shown in the above plan, are the square meters determined by the measurements between the concrete, brick, isobrick.

აღნიშნულ გეგმაში ფართები მოცემულია მშენებლობაში სხვადსხვა მასალის (ბეტონი, აგური, საიზოლაციო აგური) გამოყენების გათვალისწინებით.



In case of technical necessity Maqro Construction has the right to make any kind of change. Apartment layout is not scale.

ტექნიკური აუცილებლობის შემთხვევაში ,,მაქრო ქონსთრაქშენი“ იტოვებს უფლებას ნებისმიერი სახის ცვლილება შეიტანოს პროექტში. ეს ცვლილება ბინის დაგეგმარებისთვის უმნიშვნელო იქნება.

Total m2 is including internal walls

•  Living room & Kitchen: 47.18 m2

•  Rooms: 26.8 + 15.28 m2

•  Bathrooms: 4.74 + 6.05 m2

•  Entrance & hall: 4.88 + 4.72 m2

•  Terrace: 22.5 m2

3 ROOM APARTMENT
In this type, 3 room apartments are only of given sizeTYPE C

137,18 m2A-B-C-D
BLOCK

სამ ოთახიანი ბინა ტიპი C

ამ ტიპის 3 ოთახიანი ბინები მხოლოდ ამ ფართისაა

•  საერთო ოთახი და სამზარეულო: 47.18 კვ.მ 

•  ოთახები: 26.8 + 15.28 კვ.მ

•  სვ. წერტილები: 4.74 + 6.05 კვ.მ

•  შესასვლელი და ჰოლი: 4.88 + 4.72 კვ.მ

•  ტერასა: 22.5 კვ.მ

საერთო ფართი შეიცავს შიდა ტიხრებს

The dimensions shown in the above plan, are the square meters determined by the measurements between the concrete, brick, isobrick.

აღნიშნულ გეგმაში ფართები მოცემულია მშენებლობაში სხვადსხვა მასალის (ბეტონი, აგური, საიზოლაციო აგური) გამოყენების გათვალისწინებით.



In case of technical necessity Maqro Construction has the right to make any kind of change. Apartment layout is not scale.

ტექნიკური აუცილებლობის შემთხვევაში ,,მაქრო ქონსთრაქშენი“ იტოვებს უფლებას ნებისმიერი სახის ცვლილება შეიტანოს პროექტში. ეს ცვლილება ბინის დაგეგმარებისთვის უმნიშვნელო იქნება.

Total m2 is including internal walls

•  Living room: 57.66 m2 

•  Kitchen: 26.38 m2

•  Rooms: 18.86 + 18.56 m2

•  Bathrooms: 8.82 + 4.32 m2

•  Entrance & hall: 19.38 m2

•  Balcony: 13.6 m2,  Terrace: 41 m2

3 ROOM APARTMENT
In this type, 3 room apartments are only of given sizeTYPE D

215,41 m2A-B-C-D
BLOCK

სამ ოთახიანი ბინა ტიპი D

ამ ტიპის 3 ოთახიანი ბინები მხოლოდ ამ ფართისაა

•  საერთო ოთახი: 57.66 კვ.მ 

•  სამზარეულო: 26.38 კვ.მ 

•  ოთახები: 18.86 + 18.56 კვ.მ

•  სვ. წერტილები: 8.82 + 4.32 კვ.მ

•  შესასვლელი და ჰოლი: 19.38 კვ.მ

•  აივანი: 13.6 კვ.მ, ტერასა: 41 კვ.მ

საერთო ფართი შეიცავს შიდა ტიხრებს

The dimensions shown in the above plan, are the square meters determined by the measurements between the concrete, brick, isobrick.

აღნიშნულ გეგმაში ფართები მოცემულია მშენებლობაში სხვადსხვა მასალის (ბეტონი, აგური, საიზოლაციო აგური) გამოყენების გათვალისწინებით.



In case of technical necessity Maqro Construction has the right to make any kind of change. Apartment layout is not scale.

ტექნიკური აუცილებლობის შემთხვევაში ,,მაქრო ქონსთრაქშენი“ იტოვებს უფლებას ნებისმიერი სახის ცვლილება შეიტანოს პროექტში. ეს ცვლილება ბინის დაგეგმარებისთვის უმნიშვნელო იქნება.

Total m2 is including internal walls

•  Living room & Kitchen: 50.37 m2 

•  Rooms: 25.86 + 17.98 + 14.1 m2

•  Bathrooms: 4.74 + 6.05 m2

•  Entrance & hall: 5.78 + 4.72 m2

•  Balconies: 11.2 + 5.8 m2

4 ROOM APARTMENT
In this type, 4 room apartments are within the range of 135.66 – 158.28 m2TYPE A

152,5 m2A-B-C-D
BLOCK

ოთხ ოთახიანი ბინა ტიპი A

ამ ტიპის 4 ოთახიანი ბინის ფართი მერყეობს 135.66 – 158.28 მ2

•  საერთო ოთახი და სამზარეულო: 50.37 კვ.მ 

•  ოთახები: 25.86 + 17.98 + 14.1 კვ.მ

•  სვ. წერტილები: 4.74 + 6.05 კვ.მ

•  შესასვლელი და ჰოლი: 5.78 + 4.72 კვ.მ

•  აივნები: 11.2 + 5.8 კვ.მ

საერთო ფართი შეიცავს შიდა ტიხრებს

The dimensions shown in the above plan, are the square meters determined by the measurements between the concrete, brick, isobrick.

აღნიშნულ გეგმაში ფართები მოცემულია მშენებლობაში სხვადსხვა მასალის (ბეტონი, აგური, საიზოლაციო აგური) გამოყენების გათვალისწინებით.



In case of technical necessity Maqro Construction has the right to make any kind of change. Apartment layout is not scale.

ტექნიკური აუცილებლობის შემთხვევაში ,,მაქრო ქონსთრაქშენი“ იტოვებს უფლებას ნებისმიერი სახის ცვლილება შეიტანოს პროექტში. ეს ცვლილება ბინის დაგეგმარებისთვის უმნიშვნელო იქნება.

Total m2 is including internal walls

•  Living room & Kitchen: 36.01 m2 

•  Rooms: 20.78 + 16.98 + 16.73 m2

•  Bathrooms: 4.23 + 5.7 m2

•  Entrance & hall: 14.3 m2

•  Balcony: 14.2 m2,  Terrace: 13.56 m2

4 ROOM APARTMENT
In this type, 4 room apartments are only of given sizeTYPE B

148,06 m2A-B-C-D
BLOCK

ოთხ ოთახიანი ბინა ტიპი B

ამ ტიპის 4 ოთახიანი ბინები მხოლოდ ამ ფართისაა

•  საერთო ოთახი და სამზარეულო: 36.01 კვ.მ 

•  ოთახები: 20.78 + 16.98 + 16.73 კვ.მ

•  სვ. წერტილები: 4.23 + 5.7 კვ.მ

•  შესასვლელი და ჰოლი: 14.3 კვ.მ

•  აივანი: 14.2 კვ.მ, ტერასა: 13.56 კვ.მ 

საერთო ფართი შეიცავს შიდა ტიხრებს

The dimensions shown in the above plan, are the square meters determined by the measurements between the concrete, brick, isobrick.

აღნიშნულ გეგმაში ფართები მოცემულია მშენებლობაში სხვადსხვა მასალის (ბეტონი, აგური, საიზოლაციო აგური) გამოყენების გათვალისწინებით.



In case of technical necessity Maqro Construction has the right to make any kind of change. Apartment layout is not scale.

ტექნიკური აუცილებლობის შემთხვევაში ,,მაქრო ქონსთრაქშენი“ იტოვებს უფლებას ნებისმიერი სახის ცვლილება შეიტანოს პროექტში. ეს ცვლილება ბინის დაგეგმარებისთვის უმნიშვნელო იქნება.

Total m2 is including internal walls

•  Living room: 34.04 m2

•  Kitchen: 11.69 m2

•  Rooms: 22.67 + 18.17 + 17.09 m2

•  Bathrooms: 4.22 + 5.7 m2

•  Entrance & hall: 13.12 m2

•  Balconies: 7.5 + 3.4 m2,  Terrace: 110.36 m2

4 ROOM APARTMENT
In this type, 4 room apartments are only of given sizeTYPE C

254,79 m2A-B-C-D
BLOCK

ოთხ ოთახიანი ბინა ტიპი C

•  საერთო ოთახი: 34.04 კვ.მ

•  სამზარეულო: 11.69 კვ.მ

•  ოთახები: 22.67 + 18.17 + 17.09 კვ.მ

•  სველი წერტილები: 4.22 + 5.7 კვ.მ

•  შესასვლელი და ჰოლი: 13.12 კვ.მ

•  აივნები: 7.5 + 3.4 კვ.მ, ტერასა: 110.36 კვ.მ

ამ ტიპის 4 ოთახიანი ბინები მხოლოდ ამ ფართისაა

საერთო ფართი შეიცავს შიდა ტიხრებს

The dimensions shown in the above plan, are the square meters determined by the measurements between the concrete, brick, isobrick.

აღნიშნულ გეგმაში ფართები მოცემულია მშენებლობაში სხვადსხვა მასალის (ბეტონი, აგური, საიზოლაციო აგური) გამოყენების გათვალისწინებით.



In case of technical necessity Maqro Construction has the right to make any kind of change. Apartment layout is not scale.

ტექნიკური აუცილებლობის შემთხვევაში ,,მაქრო ქონსთრაქშენი“ იტოვებს უფლებას ნებისმიერი სახის ცვლილება შეიტანოს პროექტში. ეს ცვლილება ბინის დაგეგმარებისთვის უმნიშვნელო იქნება.

Total m2 is including internal walls

•  Living room: 66.11 m2 

•  Kitchen: 41.85 m2 

•  Rooms: 32.47 + 21.65 + 14.7 m2

•  Bathrooms: 6.93 + 4.56 + 4.56 m2

•  Entrance & hall: 7.69 + 5.93 m2

•  Terrasses: 72.6 + 2.5 m2

4 ROOM APARTMENT
In this type, 4 room apartments are only of given sizeTYPE D

292,32 m2A-B-C-D
BLOCK

•  საერთო ოთახი: 66.11 კვ.მ

•  სამზარეულო: 41.85 კვ.მ 

•  ოთახიები: 32.47 + 21.65 + 14.7 კვ.მ

•  სვ. წერტილები: 6.93 + 4.56 + 4.56 კვ.მ

•  შესასვლელი და ჰოლი: 7.69 + 5.93 კვ.მ

•  ტერასები: 72.6 + 2.5 m2

საერთო ფართი შეიცავს შიდა ტიხრებს

ოთხ ოთახიანი ბინა ტიპი D

ამ ტიპის 4 ოთახიანი ბინები მხოლოდ ამ ფართისაა

The dimensions shown in the above plan, are the square meters determined by the measurements between the concrete, brick, isobrick.

აღნიშნულ გეგმაში ფართები მოცემულია მშენებლობაში სხვადსხვა მასალის (ბეტონი, აგური, საიზოლაციო აგური) გამოყენების გათვალისწინებით.



In case of technical necessity Maqro Construction has the right to make any kind of change. Apartment layout is not scale.

ტექნიკური აუცილებლობის შემთხვევაში ,,მაქრო ქონსთრაქშენი“ იტოვებს უფლებას ნებისმიერი სახის ცვლილება შეიტანოს პროექტში. ეს ცვლილება ბინის დაგეგმარებისთვის უმნიშვნელო იქნება.

Total m2 is including internal walls

•  Living room: 48.82 m2 

•  Kitchen: 19.55 m2 

•  Rooms: 21.06 + 20.85 + 20.24 + 14.82 m2

•  Bathrooms: 6.22 + 4.53 m2

•  Entrance & hall: 13.02 + 3.46 m2

•  Balcony: 9.3 m2

5 ROOM APARTMENT
In this type, 5 room apartments are within the range of 190.04 – 299.53 m2TYPE A

190,04 m2A-B-C-D
BLOCK

•  საერთო ოთახი: 48.82 კვ.მ

•  სამზარეულო: 19.55 კვ.მ 

•  ოთახები: 21.06 + 20.85 + 20.24 + 14.82 კვ.მ

•  სვ. წერტილები: 6.22 + 4.53 კვ.მ

•  შესასვლელი და ჰოლი: 13.02 + 3.46 კვ.მ

•  აივანი: 9.3 კვ.მ

საერთო ფართი შეიცავს შიდა ტიხრებს

ხუთ ოთახიანი ბინა ტიპი A

ამ ტიპის 5 ოთახიანი ბინის ფართი მერყეობს 190.04 – 299.53 მ2

The dimensions shown in the above plan, are the square meters determined by the measurements between the concrete, brick, isobrick.

აღნიშნულ გეგმაში ფართები მოცემულია მშენებლობაში სხვადსხვა მასალის (ბეტონი, აგური, საიზოლაციო აგური) გამოყენების გათვალისწინებით.



LEVEL TWO

LEVEL ONE

In case of technical necessity Maqro Construction has the right to make any kind of change. Apartment layout is not scale.

ტექნიკური აუცილებლობის შემთხვევაში ,,მაქრო ქონსთრაქშენი“ იტოვებს უფლებას ნებისმიერი სახის ცვლილება შეიტანოს პროექტში. ეს ცვლილება ბინის დაგეგმარებისთვის უმნიშვნელო იქნება.

The dimensions shown in the above plan, are the square meters determined by the measurements between the concrete, brick, isobrick.

აღნიშნულ გეგმაში ფართები მოცემულია მშენებლობაში სხვადსხვა მასალის (ბეტონი, აგური, საიზოლაციო აგური) გამოყენების გათვალისწინებით.

Total m2 is including internal walls

•  Living room: 29.36 m2 

•  Kitchen: 18.43 m2 

•  Bathroom: 2.91 m2

•  Entrance & hall: 2.66 m2

•  Balcony: 3.36 m2

5 ROOM APARTMENT
In this type, 5 room apartments are only of given sizeTYPE B

301,29 m2A-B-C-D
BLOCK

DUPLEX LEVEL ONE 59,63 m2

Total m2 is including internal walls

•  Living room: 47.99 m2 

•  Rooms: 23.38 + 16.45 + 8.74 m2 

•  Bathrooms: 4.19 + 3.17 + 2.83 m2

•  Entrance & hall: 2.72 m2

•  Balconies: 6.04 + 6.03 m2, Terrasses: 62.51 + 49.02 m2

DUPLEX LEVEL TWO 241,66 m2

•  საერთო ოთახი: 47.99 კვ.მ

•  ოთახები: 23.38 + 16.45 + 8.74 კვ.მ 

•  სვ. წერტილები: 4.19 + 3.17 + 2.83 კვ.მ

•  შესასვლელი და ჰოლი: 2.72 კვ.მ

•  აივნები: 6.04 + 6.03 კვ.მ, ტერასები: 62.51 + 49.02 კვ.მ

საერთო ფართი შეიცავს შიდა ტიხრებს

დუპლექსი მეორე დონე 241,66 კვ.მ

•  საერთო ოთახი: 29.36 კვ.მ

•  სამზარეულო: 18.43 კვ.მ 

•  სვ. წერტილი: 2.91 კვ.მ

•  შესასვლელი: 2.66 კვ.მ

•  აივანი: 3.36 კვ.მ

საერთო ფართი შეიცავს შიდა ტიხრებს

ამ ტიპის 5 ოთახიანი ბინები მხოლოდ ამ ფართისაა

დუპლექსი პირველი დონე 59,63 კვ.მ

ხუთ ოთახიანი ბინა ტიპი B



In case of technical necessity Maqro Construction has the right to make any kind of change. Apartment layout is not scale.

ტექნიკური აუცილებლობის შემთხვევაში ,,მაქრო ქონსთრაქშენი“ იტოვებს უფლებას ნებისმიერი სახის ცვლილება შეიტანოს პროექტში. ეს ცვლილება ბინის დაგეგმარებისთვის უმნიშვნელო იქნება.

Total m2 is including internal walls

•  Living room: 84.29 m2 

•  Kitchen: 26.8 m2 

•  Rooms: 37.7 + 20.39 + 20.29 + 19.6 m2

•  Bathrooms: 4.67 + 4.14 + 2.79 m2

•  Entrance: 2.14 m2

•  Hall: 4.96 m2

•  Balcony: 6.84 m2

•  Terrasses: 103.24 + 68.84 m2

5 ROOM APARTMENT
In this type, 5 room apartments are only of given sizeTYPE C

417,47 m2A-B-C-D
BLOCK

•  საერთო ოთახი: 84.29 კვ.მ

•  სამზარეულო: 26.8 კვ.მ 

•  ოთახები: 37.7 + 20.39 + 20.29 + 19.6 კვ.მ

•  სვ. წერტილები: 4.67 + 4.14 + 2.79 კვ.მ

•  შესასვლელი: 2.14 კვ.მ

•  ჰოლი: 4.96 კვ.მ

•  აივანი: 6.84 კვ.მ

•  ტერასები: 103.24 + 68.84 m2

საერთო ფართი შეიცავს შიდა ტიხრებს

ხუთ ოთახიანი ბინა ტიპი C

ამ ტიპის 5 ოთახიანი ბინები მხოლოდ ამ ფართისაა

The dimensions shown in the above plan, are the square meters determined by the measurements between the concrete, brick, isobrick.

აღნიშნულ გეგმაში ფართები მოცემულია მშენებლობაში სხვადსხვა მასალის (ბეტონი, აგური, საიზოლაციო აგური) გამოყენების გათვალისწინებით.



LEVEL TWO

LEVEL ONE

In case of technical necessity Maqro Construction has the right to make any kind of change. Apartment layout is not scale.

ტექნიკური აუცილებლობის შემთხვევაში ,,მაქრო ქონსთრაქშენი“ იტოვებს უფლებას ნებისმიერი სახის ცვლილება შეიტანოს პროექტში. ეს ცვლილება ბინის დაგეგმარებისთვის უმნიშვნელო იქნება.

The dimensions shown in the above plan, are the square meters determined by the measurements between the concrete, brick, isobrick.

აღნიშნულ გეგმაში ფართები მოცემულია მშენებლობაში სხვადსხვა მასალის (ბეტონი, აგური, საიზოლაციო აგური) გამოყენების გათვალისწინებით.

Total m2 is including internal walls

•  Living room: 34.7 m2

•  Kitchen: 16.09 m2 

•  Room: 20.84 m2 

•  Bathroom: 4.58 m2

•  Entrance & hall: 25.17 m2

•  Balcony: 7.5 m2, Terrace: 55.7 m2

6 ROOM APARTMENT
In this type, 6 room apartments are only of given sizeTYPE A

288,08 m2A-B-C-D
BLOCK

DUPLEX LEVEL ONE 168,79 m2

Total m2 is including internal walls

•  Rooms: 20.99 + 16.91 + 16.69 + 12.51 m2 

•  Bathroom: 5.8 m2

•  Entrance & hall: 22.83 m2

•  Balconies: 13.8 + 3.4 m2

DUPLEX LEVEL TWO 119,29 m2

•  საერთო ოთახი: 34.7 კვ.მ

 •  სამზარეულო: 16.09 კვ.მ 

•  ოთახი: 20.84 კვ.მ

•  სვ. წერტილი: 4.58 კვ.მ

•  შესასვლელი და ჰოლი: 25.17 კვ.მ

•  აივანი: 7.5 კვ.მ, ტერასა: 55.7 კვ.მ

საერთო ფართი შეიცავს შიდა ტიხრებს

ექვს ოთახიანი ბინა ტიპი A

ამ ტიპის 6 ოთახიანი ბინები მხოლოდ ამ ფართისაა

დუპლექსი პირველი დონე 168,79 კვ.მ

•  ოთახები: 20.99 + 16.91 + 16.69 + 12.51 კვ.მ 

•  სვ. წერტილი: 5.8 კვ.მ

•  შესასვლელი და ჰოლი: 22.83 კვ.მ

•  აივნები: 13.8 + 3.4 კვ.მ

საერთო ფართი შეიცავს შიდა ტიხრებს

დუპლექსი მეორე დონე 119,29 კვ.მ



LEVEL TWO

LEVEL ONE

In case of technical necessity Maqro Construction has the right to make any kind of change. Apartment layout is not scale.

ტექნიკური აუცილებლობის შემთხვევაში ,,მაქრო ქონსთრაქშენი“ იტოვებს უფლებას ნებისმიერი სახის ცვლილება შეიტანოს პროექტში. ეს ცვლილება ბინის დაგეგმარებისთვის უმნიშვნელო იქნება.

The dimensions shown in the above plan, are the square meters determined by the measurements between the concrete, brick, isobrick.

აღნიშნულ გეგმაში ფართები მოცემულია მშენებლობაში სხვადსხვა მასალის (ბეტონი, აგური, საიზოლაციო აგური) გამოყენების გათვალისწინებით.

Total m2 is including internal walls

•  Living room: 40.22 m2

•  Kitchen: 19.71 m2 

•  Room: 20.13 m2 

•  Bathroom: 4.24 m2

•  Entrance & hall: 9.13 m2

•  Balconies: 9.3 + 2 m2, Terrace: 160.77 m2

7 ROOM APARTMENT
In this type,7 room apartments are only of given sizeTYPE A

417,16 m2A-B-C-D
BLOCK

DUPLEX LEVEL ONE 269,65 m2

Total m2 is including internal walls

•  Rooms: 30.39 + 27.4 + 21.8 + 14.33 + 12.82 m2 

•  Bathrooms: 4.05 + 3.04 m2

•  Entrance & hall: 20.29 m2

•  Balconiy: 5.7 m2

DUPLEX LEVEL TWO 147,51 m2

•  საერთო ოთახი: 40.22 კვ.მ

 •  სამზარეულო: 19.71 კვ.მ 

•  ოთახი: 20.13 კვ.მ

•  სვ. წერტილი: 4.24 კვ.მ

•  შესასვლელი და ჰოლი: 9.13 კვ.მ

•  აივნები: 9.3 + 2 კვ.მ, ტერასა: 160.77 კვ.მ

საერთო ფართი შეიცავს შიდა ტიხრებს

შვიდ ოთახიანი ბინა ტიპი A

ამ ტიპის 7 ოთახიანი ბინები მხოლოდ ამ ფართისაა

დუპლექსი პირველი დონე 269,65 კვ.მ

•  ოთახები: 30.39 + 27.4 + 21.8 + 14.33 + 12.82 კვ.მ 

•  სვ. წერტილები: 4.05 + 3.04 კვ.მ

•  შესასვლელი და ჰოლი: 20.29 კვ.მ

•  აივანი: 5.7 კვ.მ

საერთო ფართი შეიცავს შიდა ტიხრებს

დუპლექსი მეორე დონე 147,51 კვ.მ



Choose your desired apartment by floor 
and landscape

აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი ბინა  

სართულისა და ხედის მიხედვით

In case of technical necessity Maqro Construction has the right to make any kind of change.

ტექნიკური აუცილებლობის შემთხვევაში ,,მაქრო ქონსთრაქშენი“ იტოვებს უფლებას ნებისმიერი სახის ცვლილება შეიტანოს პროექტში.

FLOOR PLANS
სართულების გეგმა



2 rooms, open kitchen
2 ოთახი, ღია სამზარეულო

4 rooms, separate kitchen
4 ოთახი, იზოლ. სამზარეულო

3 rooms, open kitchen
3 ოთახი, ღია სამზარეულო

5 rooms, separate kitchen
5 ოთახი, იზოლ. სამზარეულო

3 rooms, separate kitchen
3 ოთახი, იზოლ. სამზარეულო

6 rooms, separate kitchen
6 ოთახი, იზოლ. სამზარეულო

4 rooms, open kitchen
4 ოთახი, ღია სამზარეულო

7 rooms, separate kitchen
7 ოთახი, იზოლ. სამზარეულო

გაექეცით ნაცრისფერ ქალაქს -
აირჩიეთ ბინა ,,მწვანე ბუდაპეშტში’’,
რომლის ლოდინი ნამდვილად ღირს 

იფიქრეთ და გადაწყვიტეთ ამ მრავალფეროვანი ბინებიდან, ყველაზე 

მეტად რომელი აკმაყოფილებს თქვენ საჭიროებებსა და მოთხოვნებს. 

გაქვთ საშუალება, ფერების მიხედვით, მარტივად აირჩიოთ სართული და 

ბინა, როგორსაც ეძებთ. შეხედავთ ფერს და მიხვდებით რომელ სართულზე 

მდებარეობს თქვენს მიერ არჩეული საცხოვრებელი.

GET AWAY TO CHOOSE
HOME WORTH WAITING
FOR GREEN BUDAPEST
Decide on the one most appropriate to your needs among the various 
apartments alternatives you have been dreaming of.
By looking at the colored boxes determine with which color the apartment 
type you are looking for is encoded. On the floor plans provided on the 
following pages, by looking at the colors you can easily find out on which 
floor and in which block the apartment you have chosen is placed.

In case of technical necessity Maqro Construction has the right to make any kind of change.

ტექნიკური აუცილებლობის შემთხვევაში ,,მაქრო ქონსთრაქშენი“ იტოვებს უფლებას ნებისმიერი სახის ცვლილება შეიტანოს პროექტში.



FLOOR 3-13სართული
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G. Panjikidze Street (former Budapest) გ. ფანჯიკიძის ქუჩა (ყოფილი ბუდაპეშტი)

TYPE Bტიპი

TYPE Cტიპი

TYPE Fტიპი

TYPE Cტიპი

TYPE Fტიპი

TYPE Bტიპი

TYPE Gტიპი

TYPE Gტიპი
TYPE Dტიპი

TYPE Dტიპი

TYPE Aტიპი

TYPE Aტიპი

TYPE Aტიპი

TYPE Aტიპი

TYPE Aტიპი
TYPE Aტიპი

TYPE Aტიპი

TYPE Eტიპი

TYPE Eტიპი

TYPE Bტიპი

TYPE Bტიპი

TYPE Hტიპი

2 rooms, open kitchen
2 ოთახი, ღია სამზარეულო

3 rooms, open kitchen
3 ოთახი, ღია სამზარეულო

4 rooms, open kitchen
4 ოთახი, ღია სამზარეულო

3 rooms, separate kitchen
3 ოთახი, იზოლ. სამზარეულო

FLOOR 2სართული
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G. Panjikidze Street (former Budapest) გ. ფანჯიკიძის ქუჩა (ყოფილი ბუდაპეშტი)

2 rooms, open kitchen
2 ოთახი, ღია სამზარეულო

3 rooms, separate kitchen
3 ოთახი, იზოლ. სამზარეულო

TYPE Bტიპი

TYPE Cტიპი
TYPE Cტიპი

TYPE Fტიპი
TYPE Fტიპი

TYPE Bტიპი

COMMERCIAL SPACE
კომერციული ფართი

COMMERCIAL SPACE
კომერციული ფართი

COMMERCIAL SPACE
კომერციული ფართი
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G. Panjikidze Street (former Budapest) გ. ფანჯიკიძის ქუჩა (ყოფილი ბუდაპეშტი)

FLOOR 15სართული

N

TYPE Bტიპი

DUPLEX დუპლექსი

TYPE Bტიპი

DUPLEX დუპლექსი

TYPE Gტიპი

TYPE Gტიპი

TYPE Dტიპი

TYPE Dტიპი

TYPE Aტიპი

TYPE Aტიპი

TYPE Aტიპი

TYPE Aტიპი

TYPE Hტიპი

TYPE Aტიპი

TYPE Aტიპი

TYPE Aტიპი

TYPE Eტიპი

TYPE Eტიპი

TYPE Bტიპი

TYPE Bტიპი

2 rooms, open kitchen
2 ოთახი, ღია სამზარეულო

3 rooms, open kitchen
3 ოთახი, ღია სამზარეულო

4 rooms, open kitchen
4 ოთახი, ღია სამზარეულო

5 rooms, separate kitchen
5 ოთახი, იზოლ. სამზარეულო
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G. Panjikidze Street (former Budapest) გ. ფანჯიკიძის ქუჩა (ყოფილი ბუდაპეშტი)

FLOOR 14სართული

N

TYPE Bტიპი
TYPE Bტიპი

TYPE Cტიპი
TYPE Cტიპი

TYPE Bტიპი

DUPLEX დუპლექსი

TYPE Bტიპი

DUPLEX დუპლექსი

TYPE Gტიპი

TYPE Gტიპი

TYPE Dტიპი

TYPE Dტიპი

TYPE Aტიპი

TYPE Aტიპი

TYPE Aტიპი

TYPE Aტიპი

TYPE Hტიპი

TYPE Aტიპი

TYPE Aტიპი

TYPE Aტიპი

TYPE Eტიპი

TYPE Eტიპი

TYPE Bტიპი

TYPE Bტიპი

2 rooms, open kitchen
2 ოთახი, ღია სამზარეულო

3 rooms, open kitchen
3 ოთახი, ღია სამზარეულო

4 rooms, open kitchen
4 ოთახი, ღია სამზარეულო

5 rooms, separate kitchen
5 ოთახი, იზოლ. სამზარეულო

3 rooms, separate kitchen
3 ოთახი, იზოლ. სამზარეულო
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G. Panjikidze Street (former Budapest) გ. ფანჯიკიძის ქუჩა (ყოფილი ბუდაპეშტი)

FLOOR 17სართული

N

TYPE Gტიპი

TYPE Gტიპი

TYPE Dტიპი

TYPE Dტიპი

TYPE Aტიპი

TYPE Aტიპი

TYPE Aტიპი

TYPE Cტიპი

TYPE Aტიპი

TYPE Eტიპი

TYPE Eტიპი

TYPE Bტიპი

TYPE Bტიპი

2 rooms, open kitchen
2 ოთახი, ღია სამზარეულო

3 rooms, open kitchen
3 ოთახი, ღია სამზარეულო

5 rooms, separate kitchen
5 ოთახი, იზოლ. სამზარეულო
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G. Panjikidze Street (former Budapest) გ. ფანჯიკიძის ქუჩა (ყოფილი ბუდაპეშტი)

FLOOR 16სართული

N

TYPE Gტიპი

TYPE Gტიპი

TYPE Dტიპი

TYPE Dტიპი

TYPE Aტიპი

TYPE Aტიპი

TYPE Aტიპი

TYPE Hტიპი

TYPE Dტიპი

TYPE Cტიპი

TYPE Aტიპი

TYPE Eტიპი

TYPE Eტიპი

TYPE Bტიპი

TYPE Bტიპი

2 rooms, open kitchen
2 ოთახი, ღია სამზარეულო

3 rooms, open kitchen
3 ოთახი, ღია სამზარეულო

4 rooms, separate kitchen
4 ოთახი, იზოლ. სამზარეულო
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G. Panjikidze Street (former Budapest) გ. ფანჯიკიძის ქუჩა (ყოფილი ბუდაპეშტი)

FLOOR 19სართული

N

TYPE Gტიპი

TYPE Dტიპი
TYPE Aტიპი

TYPE Aტიპი

TYPE Eტიპი

TYPE Bტიპი

TYPE Aტიპი

DUPLEX დუპლექსი

TYPE Aტიპი

DUPLEX დუპლექსი

2 rooms, open kitchen
2 ოთახი, ღია სამზარეულო

3 rooms, open kitchen
3 ოთახი, ღია სამზარეულო

7 rooms, separate kitchen
7 ოთახი, იზოლ. სამზარეულო

6 rooms, separate kitchen
6 ოთახი, იზოლ. სამზარეულო
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G. Panjikidze Street (former Budapest) გ. ფანჯიკიძის ქუჩა (ყოფილი ბუდაპეშტი)

FLOOR 18სართული

N

TYPE Gტიპი

TYPE Gტიპი

TYPE Dტიპი

TYPE Dტიპი

TYPE Aტიპი

TYPE Aტიპი

TYPE Aტიპი

TYPE Eტიპი

TYPE Dტიპი

TYPE Bტიპი

TYPE Bტიპი

2 rooms, open kitchen
2 ოთახი, ღია სამზარეულო

3 rooms, open kitchen
3 ოთახი, ღია სამზარეულო

3 rooms, separate kitchen
3 ოთახი, იზოლ. სამზარეულო
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G. Panjikidze Street (former Budapest) გ. ფანჯიკიძის ქუჩა (ყოფილი ბუდაპეშტი)

FLOOR 21სართული

N

TYPE Gტიპი

TYPE Dტიპი
TYPE Aტიპი

TYPE Aტიპი

TYPE Eტიპი

TYPE Bტიპი

TYPE Cტიპი

2 rooms, open kitchen
2 ოთახი, ღია სამზარეულო

3 rooms, open kitchen
3 ოთახი, ღია სამზარეულო

4 rooms, separate kitchen
4 ოთახი, იზოლ. სამზარეულო
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G. Panjikidze Street (former Budapest) გ. ფანჯიკიძის ქუჩა (ყოფილი ბუდაპეშტი)

FLOOR 20სართული

N

TYPE Gტიპი

TYPE Dტიპი
TYPE Aტიპი

TYPE Aტიპი

TYPE Eტიპი

TYPE Bტიპი

TYPE Aტიპი

DUPLEX დუპლექსი

TYPE Aტიპი

DUPLEX დუპლექსი

2 rooms, open kitchen
2 ოთახი, ღია სამზარეულო

3 rooms, open kitchen
3 ოთახი, ღია სამზარეულო

7 rooms, separate kitchen
7 ოთახი, იზოლ. სამზარეულო

6 rooms, separate kitchen
6 ოთახი, იზოლ. სამზარეულო
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G. Panjikidze Street (former Budapest) გ. ფანჯიკიძის ქუჩა (ყოფილი ბუდაპეშტი)

FLOOR 23სართული

N

TYPE Aტიპი
TYPE Aტიპი
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G. Panjikidze Street (former Budapest) გ. ფანჯიკიძის ქუჩა (ყოფილი ბუდაპეშტი)

FLOOR 22სართული

N

TYPE Aტიპი
TYPE Aტიპი

TYPE Bტიპი

3 rooms, separate kitchen
3 ოთახი, იზოლ. სამზარეულო

4 rooms, separate kitchen
4 ოთახი, იზოლ. სამზარეულო

5 rooms, separate kitchen
5 ოთახი, იზოლ. სამზარეულო

3 rooms, separate kitchen
3 ოთახი, იზოლ. სამზარეულო

5 rooms, separate kitchen
5 ოთახი, იზოლ. სამზარეულო



Find answer to your question

იპოვეთ პასუხი თქვენს კითხვაზე
FAQ
ხშირად
დასმული
კითხვები

In case of technical necessity Maqro Construction has the right to make any kind of change.

ტექნიკური აუცილებლობის შემთხვევაში ,,მაქრო ქონსთრაქშენი“ იტოვებს უფლებას ნებისმიერი სახის ცვლილება შეიტანოს პროექტში.



How is heating and hot water system in the apartments of Green 
Budapest Project?

Each property will be equipped with individual heating system. The apartments shall be 

heated by independent combi boiler, heating installation shall be made, and panel radiators 

shall be fixed in each room, dryer in the bathroom.

როგორი იქნება გათბობისა და ცხელი წყლით 
მომარაგების სისტემა ,,მწვანე ბუდაპეშტში?“

ყველა ბინაში ინდივიდუალურად დამონტაჟდება გათბობის ქვაბი, ოთახებში 
პანელური რადიატორები და საშრობები სააბაზანოებში.

Shall I also buy the electric, water and natural gas meters? 

Water, electricity and gas meters are provided by Maqro Construction LLC without any ad-

ditional fee.

ვიხდი თუ არა დამატებით საფასურს დენის, გაზის და 
წყლის მრიცხველებში?

ბინებში გამრიცხველიანებას, დამატებითი საფასურის გადახდის გარეშე, 
ახორციელებს  შპს „მაქრო ქონსთრაქშენი“.

Is there heat and sound insulation at the apartments?

In Green Budapest Project roofs, floor, walls and ceiling shall be constructing with the usage 

of insulation technique.

არის თუ არა ბინების მოწყობისას გამოყენებული ხმისა 
და ტემპერატურის საიზოლაციო ტექნოლოგიები?

სახურავები, იატაკი, კედლები და ჭერი ჰიდრო და თბოსაიზოლაციო 
პანელებით აღიჭურვება. გამოყენებული იქნება ხმის იზოლაციის მემბრანა, 
რაც უზრუნველყოფს ხმის დახშობას.

Is it possible to follow satellite broadcasting in Green Budapest 
Project? 

In Green Budapest units antenna inlets shall be made at each unit for the satellite broadcast-

ing in living rooms and master bedrooms. Any asked broadcasting may be followed in case 

the customer provides the decoder or receiver.

შესაძლებელია თუ არა ,,მწვანე ბუდაპეშტის“ ბინებში 
სატელიტური მაუწყებლობის დაყენება?

სატელიტური მაუწყებლობის გასამართად ყოველი ბინის სასტუმრო 
და საძინებელ ოთახებში გაკეთებული იქნება კაბელების შესაყვანი 
ღიობები. მობინადრეს დეკოდერის და რესივერის შეძენის შემთხვევაში 
შესაძლებლობა ექნება თავად აირჩიოს მაუწყებელი.
 
Is there Internet in Green Budapest Project? 

In Green Budapest units cable inlets shall be made in the living rooms in order to provide 

customers to possibility of have internet access.

არის თუ არა ინტერნეტი ,,მწვანე ბუდაპეშტის“  
ტერიტორიაზე?

ყველა ბინაში დაგხვდებათ ინტერნეტ კაბელის ღიობი და შესაერთებელი, 
რომელიც ჩვენს მომხმარებელს ინტერნეტის შეყვანის საშუალებას მისცემს.

Is there generator in the apartments of Green Budapest Project? 

For each block Green Budapest Project will be providing additional generator to lighten 

entrances, halls, emergency exits, underground parking areas and elevators, lightening  

and fire protection systems in case electricity supply goes off.

არის თუ არა გენერატორი ,,მწვანე ბუდაპეშტის“  
ტერიტორიაზე?

შენობა-ნაგებობის ყოველი ბლოკი აღჭურვილი იქნება გენერატორებით,  
რომლებიც ელექტროენერგიის შეწყვეტისას ავტომატურად უზრუნველყოფენ 
დენის მოწოდებას, ლიფტების სრულფასოვნად მუშაობას, ტერიტორიის, 
სადარბაზოებისა და ავტოსადგომების განათებას, წყლისა და 
ხანძარსაწინააღმდეგო ჰიდროფორების მექანიზმის ამუშავებას.

 Is there fire warning button in Green Budapest Project? 

Green Budapest Project is to be equipped with fire systems in the halls, emergency exit lights 

and also emergency lights on staircases of each block. 

არის თუ არა ხანძარსაწინააღმდეგო განგაშის 
ღილაკი ,,მწვანე ბუდაპეშტის“ ტერიტორიაზე?

თითოეულ ბინაში გათვალსწინებულია ხანძარსაწინააღმდეგო  სისტემის 

What is included in the apartment price list in Green Budapest 
project?

When purchasing property in Green Budapest, customer will receive fully renovated unit, 

including: 

• Floor slabs shall be paved by marble, walls shall be plastic paint on gypsum plaster;

• Entries door of the apartments shall be steel doors;

• Joinery shall be PVC joinery and double glass of climate control solution shall be used;

• Wooden laminated flooring;

• Walls shall be plastic paint on gypsum plaster;

• The apartments shall be heated by independent combi boiler, heating installation shall  

   be made, panel radiators shall be fixed one in each room;

• Floor in the hall and kitchen shall be done with the ceramics;

• Bathroom and toilet shall be done with the ceramics;

• Electric and light plugs in each room at least in two points shall be installed, as well  

   as additional points in the living room and on the balcony;

• Telephone infrastructure for one number shall be built;

• Intercom System shall be installed within the apartments;

• Cable inlets shall be made in the living rooms in order to provide customers possibility

   of have TV and internet access;

• Electric, gas and water meter shall be provided;

• Fully furnished kitchen as well as the appliances stove, oven and a range hood shall  

   be installed and delivered in all apartments;

• Bathrooms shall be equipped with full garniture and accessories;

• Additional 80-100 tone water tanks for each block.

რა შედის ,,მწვანე ბუდაპეშტის“,,პრაის-ლისტში“?

დეტალური ჩამონათვალი მათთვის, ვინც აპირებს ,,მწვანე ბუდაპეშტში“ 
ბინის შეძენას:
• მარმარილოს ფილებით მოპირკეთებული სადარბაზოები შელესილი
   და შეღებილი კედლებით;
• ბინის შესასვლელი - მასიური რკინის კარი;
• მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯარა ორმაგი მინა-პაკეტით;
• ლამინირებული იატაკი;
• გალესილი და შეღებილი კედლები;
• ინდივიდუალური გათბობის ქვაბი და პანელური რადიატორები;
• კერამიკული მეტლახის ფილებით მოპირკეთებული ჰოლის  
    და სამზარეულოს იატაკი;
• კაფელის ფილებით მოპირკეთებული აბაზანა;

• ელექტროობა - თითო ოთახში ორი წერტილი. დამატებითი წერტილები 
    საერთო ოთახში და აივანზე;
• ტელეფონის ხაზი;
• ინტერკომის სისტემა;
• ინტერნეტისთვის და სატელევიზიო კაბელისთვის განკუთვნილი  
    ღიობები და შესაერთებლები საერთო ოთახში;
• გაზის, წყლისა და დენის მრიცხველები;
• სამზარეულოს სრული გარნიტურა ჩაშენებული ტექნიკით;
• აბაზანა სრული გარნიტურითა და აქსესუარებით;
• გენერატორები და წყლის 80-100 ტონიანი ავზები ინდივიდუალურად  
    ყველა ბლოკისთვის.

What is the size of the land that Green Budapest Project is lo-
cated?

Green Budapest Project is located on 11,700 m2, where 3,500 m2 is the green area inside the 

complex. 

რამდენ მ2-ზე იქნება გაშენებული „მწვანე ბუდაპეშტის 
კომპლექსი?

„მწვანე ბუდაპეშტის“ კომპლექსი 11,700 მ2-ზე იქნება გაშენებული, 
საიდანაც 3,500 მ2 გამწვანებული ეზო იქნება. 
 
Is there underground parking under the building constructions?

Green Budapest Project shall have underground parking underneath each block.

არის თუ არა შენობა-ნაგებობების მიწისქვეშა 
სართულებზე გათვალისწინებული ავტოსადგომები?

„მწვანე ბუდაპეშტის“ თითოეული ბლოკი აღჭურვილი იქნება ორ დონიანი 
მიწისქვეშა ავტოსადგომით.

What is the height of ceiling at the apartments?

Ceiling in Green Budapest units will be 3.05 meters NET. 

როგორია ჭერის სიმაღლე ბინებში?

გარემონტებული ბინის ჭერის სიმაღლე 3.05 მეტრია.



• From A block to D block it is 42 meters;

• From B block to D block it is 63 meters; 

• From C block to D block it is 67 meters.

როგორია დაშორება ბლოკებს შორის ?

A, B და C ბლოკები ერთმანეთის გვერდიგვერდ აშენდება. D კი ცალკე 
მდგომი იზოლირებული ბლოკია. მათ შორის მანძილები ასეთია:
• A -დან D ბლოკამდე - 42 მეტრი;
• B -დან D ბლოკამდე - 63 მეტრი;
• C -დან D ბლოკამდე - 67 მეტრი.

What is the construction technique of Green Budapest?

The buildings shall be reinforced concrete carcass. Construction technique is conventional 

formwork system.

როგორი კონსტრუქციით იგება ,,მწვანე ბუდაპეშტის 
შენობა-ნაგებობები?

გამოყენებულია მონოლითური რკინა-ბეტონის კარკასული კონსტრუქცია.

How firm is the foundation system (raft foundation)?

The foundation of each block of the Green Budapest Project is excavated. Ruble bedding is 

applied at the bottom of foundation. This process is made by laying the granular material 

at the bottom of foundation and compacting. Then lean concrete is poured and leveled. 

After manufacturing the water insulation of the foundation, its reinforcing bars are placed. A 

great concrete mass is formed by pouring strong concrete onto this steel structure. 

რამდენად მყარია საძირკველი?

ყველა ბლოკი მასიურ ,,ბალიშზე“ იგება. საძირკვლის ძირში ჯერ 
გრანულოვანი მასალა ისხმება, რომელიც ანიჭებს სიმკვრივეს, შემდეგ 
ამ ფენას ესხმება ბეტონი და იქმნება კიდევ ერთი მყარი ფენა. მას 
შემდეგ, რაც საძირკველის იზოლაციასთან დაკავშირებული სამუშაოები 
დასრულდება, მასში გამაძლიერებელი დამჭერი არმატურები თავსდება. 
ფოლადის ამ კონსტრუქციაზე სქელი ბეტონის ფენის დასხმით საძირკველი 
კიდევ უფრო მყარდება.

Can we make alterations at the exterior sides of our apartments 
in Green Budapest Project?    

No external changes of Green Budapest Project are allowed. Copyright terms are included 

into the agreement by which customers take obligation not to make any changes on 

external facades. 

შეგვიძლია თუ არა ,,მწვანე ბუდაპეშტის“ 
საცხოვრებელი კომპლექსის ექსტერიერის შეცვლა?

გარე ფასადებთან დაკავშირებული ყველა ცვლილება იკრძალება. 

Who will take care of the complex cleaning?

As well as the security, Maqro Construction LLC will be providing cleaning and gardening 

service for free throughout one year after the completion of the project. After that residents 

will make their own decision on the cleaning service usage.

ვინ მოახდენს ტერიტორიის დასუფთავებას?

ისევე, როგორც დაცვის საკითხს, დასუფთავებასაც და ტერიტორიის 
გამწვანების მოვლას და შენარჩუნებას შპს ,,მაქრო ქონსთრაქშენი 
ერთი წლის მანძილზე უსასყიდლოდ უზრუნველყოფს. ამ ვადის გასვლის 
შემდეგ, პროექტის მაცხოვრებლები თავად მიიღებენ ტერიტორიის 
დასუფთავებასთან დაკავშირებულ ყველა გადაწყვეტილებას.

Is there any additional water supply in Green Budapest Project?

Considering customer needs, Developer – Maqro Construction LLC will provide 80-100 

tone water tanks for each block. Given amount of water will be enough for 2 days water 

usage. 40 tons of water will be constantly automatically saved in order to have water supply 

for fire protection system. 

გათვალისწინებულია თუ არა ,,მწვანე ბუდაპეშტში“ 
წყლით მომარაგების დამატებითი წყაროები?

მაცხოვრებლების საჭიროებიდან გამომდინარე ყოველ ბლოკში 
განთავსებული იქნება 80-100 ტონიანი წყლის რეზერვუარები, რომლის 
ნახევარი საკმარისი იქნება 2 დღის მოხმარებისათვის, ხოლო მეორე 
ნახევარი გათვლილია ფორსმაჟორული სიტუაციისათვის.

მონტაჟი, საავარიო გასასვლელები შესაბამისი განათებით და საავარიო 
განათების უზრუნველმყოფი სისტემა შენობის კიბეებზე და ბლოკის 
ყველა სართულზე.

How many elevators exist in each block of Green Budapest 
Project?

Green Budapest Project shall be equipped with 2 elevators in each block. Each elevator will 

be fitting 13 persons.

რამდენი ლიფტია ,,მწვანე ბუდაპეშტის“ თითო 
ბლოკში?

ყოველ ბლოკს მოემსახურება ორი, თითო ცამეტ პერსონაზე გათვლილი 
ლიფტი.

How many floors the Green Budapest Project blocks have and how 
many apartments are present on each floor? 

• Block A: 17 floors, having 56 units;

• Block B: 22 floors, having 99 units;

• Block C: 23 floors, having 118 units;

• Block D: 15 floors, having 78 units.

In total 351 units.

რამდენი სართულია ,,მწვანე ბუდაპეშტის“ 
თითოეულ ბლოკში და რამდენი ბინაა თითო 
სართულზე?

• A ბლოკი: 17  სართული - 56 ბინა;
• B ბლოკი: 22 სართული - 99 ბინა;
• C ბლოკი: 23 სართული - 118 ბინა;
• D ბლოკი: 15  სართული - 78 ბინა.
სულ 351 ბინა.

What is the delivery date of Green Budapest Project? 

Green Budapest Project is to be finished in September 2016.

როდის დასრულდება ,,მწვანე ბუდაპეშტის“ 
მშენებლობა?

მშენებლობა დასრულდება და ჩაბარდება 2016 წლის სექტემბერში.

Are there commercial spaces in Green Budapest Project? 
When and by whom shall these spaces be determined?

Green Budapest Project is having commercial spaces and they will be determined by the 

developer – Maqro Construction LLC at the completion of the project.

არის თუ არა „მწვანე ბუდაპეშტის“ პროექტში 
გათვალისწინებული კომერციული ფართები? 
როდის და ვის მიერ მოხდება ამ ფართების 
ფუნქციონალური განსაზღვრა?

„მწვანე ბუდაპეშტის“ პროექტში გათვალისწინებულია კომერციული 
ფართები, რომელთა განსაზღვრა მოხდება მშენებლობის დასრულების 
შემდეგ, დეველოპერის - შპს „მაქრო ქონსთრაქშენის“ მიერ.

What are the payment terms offered?

Green Budapest Project is offering flexible payment terms, such as: cash payment in full 

with discount, internal crediting and also bank mortgage loan. 

გადახდის რა პირობებს გვთავაზობთ?

„მწვანე ბუდაპეშტის“ პროექტი გთავაზობთ გადახდის ისეთ მოქნილ 
პირობებს, როგორიცაა: ერთიანი გადახდა ფასდაკლებით, შიდა განვადება 
და ასევე ბანკის იპოთეკური სესხი. 

Shall the site be secured in Green Budapest Project? 

Green Budapest Project will be secured. Given service will be provided by the developer – 

Maqro Construction LLC by renting the professional company throughout the year to run 

this service after the completion of the construction. Afterwards residents will have their 

collective decision on all the facilities they will be interested to use.

იქნება თუ არა დაცვა „მწვანე ბუდაპეშტში“?

მშენებლობის დასრულების შემდეგ, ერთი წლის განმავლობაში „მაქრო 
ქონსთრაქშენი“ უსასყიდლოდ უზრუნველყოფს კომპლექსის დაცვას. ერთი 
წლის შემდეგ კი მაცხოვრებლები თავად მიიღებენ დაცვის სამსახურთან 
დაკავშირებულ ყველა გადაწყვეტილებას.

What is the distance between the blocks? 

A, B and C Block are located next to each other. D block is located apart, the distance 

between Green Budapest blocks is:
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The Green Budapest’s website www.greenbudapest.ge will systematically provide the information on 
construction process, its planning and prices. Through online stream, 24 hours a day, you’ll be able 
to keep an eye on the construction process. You’ll have opportunity to share this information with your 
friends through the social networks.

საქართველო, თბილისი 0160
გ. ფანჯიკიძის ქ. 22 (ბუდაპეშტის ქ.)
ტელ: (+995 32) 2001010
ფაქსი: (+995 32) 2001212
Info@greenbudapest.ge
www.greenbudapest.ge

„მწვანე ბუდაპეშტის“ ვებ-გვერდი  www.greenbudapest.ge სისტემატიურად მოგაწვდით 
ინფორმაციას მშენებლობის, ბინების გეგმარებისა და ფასების შესახებ. ონლაინ 
სტრიმის საშუალებით 24 საათის განმავლობაში შეძლებთ თვალი ადევნოთ მშენებლობის 
პროცესს. მიღებული ინფორმაცია შეგიძლიათ გაუზიაროთ მეგობრებს სოციალური ქსელის 
საშუალებით. 
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