
კრისტალ ლოფტი
ბაკურიანი



Crystal Loft

1300მ
350მ

კრისტალ ჯგუფის მთავარი მიზანია ისეთი 
ინფრასტრუქტურული სისტემის შექმნა, 
რომელიც დამსვენებლებს თვითმყოფად და 
კომფორტულ გარემოს შეუქმნის.

სწორედ ამიტომ, კრისტალის სტუმრებს ტერიტორიიდან 
გაუსვლელად შეუძლიათ ისარგებლონ საბაგირო და 
სასრიალო ტრასებით, სპა-ცენტრით, რესტორნებით, 
ყინულის მოედნით და ა.შ.  ̶  ანუ ყველაფრით, რაც 
სრულყოფილი განტვირთვისთვის არის საჭირო.



პროექტის შესახებ

წარმოგიდგენთ კრისტალ ლოფტს  ̶  კრისტალ ჯგუფის 
მორიგ პროექტს, რომელიც დიდველის მიმდებარედ, 
კრისტალ პარკიდან 50 მეტრში მდებარეობს.  
 
პროექტის კონცეფცია გათვალისწინებულია 
ახალგაზრდებისთვის. ოთახების დიზაინი 
თანამედროვე, ლოფტის სტილშია გადაწყვეტილი. 
სასტუმროს ყველა დეტალი ინარჩუნებს უმაღლეს 

ხარისხს: OTIS-ის წარმოების ლიფტი, REHAU-ს წარმოების კარ-
ფანჯარა, სახანძრო უსაფრთხოების და ვიდეო მეთვალყურეობის 
სისტემები, 24 საათიანი სასტუმრო მომსახურება და სხვა. 
პროექტი სრულად გაწყობილი აპარტამენტებით დასრულდება 
2020 წლის ბოლოს. 
 
აპარტამენტის შეძენა შეგიძლია 20 თვიანი შიდა 0%-იანი 
განვადებით.
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კრისტალ ლოფტის მობინადრეებს ექნებათ 
საშუალება ისარგებლონ განსაკუთრებული 
ფასდაკლებებით კრისტალ პარკის 
ტერიტორიაზე, სადაც განთავსებულია:

• 1300 მეტრიანი გონდოლებიანი 
საბაგირო და 2500 მეტრიანი 
სათხილამურო ტრასა ღამის სრიალით;

• საბავშვო საბაგირო;

• გასართობი ატრაქციონები;

• ყინულის მოედანი;

• საფეხმავლო და ველო-ბილიკები;

• თხილამურების გაქირავების სერვისი;

• რესტორანი;

• სნოუ ტუბინგი.

კომპლექსის გარე 
ინფრასტრუქტურა



საერთო ფართების სპეციფიკაცია:

• კარ-ფანჯარა  ̶  გერმანული წარმოების REHAU-ს 
მეტალო-პლასტმასის სამ-სექციანი პროფილები, 
ორმაგი დაბალ-ემისიური მინა-პაკეტებით და გაღება-
გადმოღების ფუნქციით; 
• აივნის იატაკი  ̶  მოპირკეთებული უმაღლესი 
ხარისხის ყინვაგამძლე კერამო-გრანიტის ფილებით; 
• აივნის მოაჯირები  ̶  დამზადებული ფოლადის და 
ნაწრთობი მინისგან; 
• შენობის გარე კედლები  ̶  დათბუნებულია 
თერმოიზოლირებული XPS-ით და თერმოლესვით;  

•• ყველა ბინაში დამონტაჟებულია შესასვლელი MDF-ის კარი 
ციფრული გასაღებით და ელექტროენერგიის ციფრული მართვის 
სისტემით; 
• ლიფტი  ̶  OTIS-ის წარმოების უჟანგავი ფოლადის ცეცხლგამძლე 
8 პერსონიანი ლიფტი 24 სთ-იანი ტექნიკური მომსახურებით; 
•• შენობა დაპროექტებული და აშენებულია სახანძრო 
უსაფრთხოების სახელმწიფო ნორმების გათვალისწინებით; 
•• მაცხოვრებლების და სტუმრების უსაფრთხოების დასაცავად 
ტერიტორიის პერიმეტრზე და საერთო მოხმარების ფართებში 
მოქმედებს ვიდეომეთვალყურეობის სისტემა.



კომპლექსის მოვლა-პატრონობის და 
ტექნიკურ-ავარიული სერვისები:

აპარტამენტების მართვა:

• საერთო ფართების (შესასვლელები, ფოიე, ლიფტები, 
დერეფნები და ა.შ.) მოვლა-დასუთავება, გათბობა-
განათება; 
• ლიფტების და ყველა სხვა საინჟინრო მოწყობილობების 
ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა და ავარიული 
სამსახური 24/7; 

აპარტამენტების გაქირავების სერვისს უზრუნველყოფს 
სასტუმრო კრისტალის მმართველი ჯგუფი. მომსახურებაში 
შედის: 
• ობიექტის პოპულარიზაცია და რეკლამირება 
• სტუმრების მიღება-განთავსება, ადმინისტრატორის 
მომსახურება;

• აპარტამენტების ტექნიკურ-ავარიული მომსახურება 24/7; 
• ეზოს და მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-დასუფთავება; 
• ნარგავების მოვლა; 
• კონსიერჟის მომსახურება 24/7.

• ოთახების ყოველდღიური დალაგება-დასუფთავება;  
• კრისტალის ბრენდირებული ჰიგიენური საშუალებებით 
ოთახების გაწყობა; 
• სტუმრებთან ანგარიშსწორება და ოთახების ჩაბარება; 
• ბინაში განთავსებული ავეჯის, ტექნიკის და ინვენტარის 
დაცულობის გარანტია (დაკარგვის ან დაზიანებისგან).



აპარტამენტის სპეციფიკაცია:

აპარტამენტის გაწყობაში შედის:

• ბინის გარე პერიმეტრი ამოშენებულია 20 სმ-იანი პემზა 
ბლოკით და მოპირკეთებულია თაბაშირ-მუყაოს ფილებით; 
• ბინის შიდა გამყოფი ტიხრები შესრულებულია თაბაშირ-
მუყაოს ორმაგი ფილებით და შევსებულია ხმის საიზოლაციო 
მასალით; 
• ჭერის სიმაღლე  ̶  275 სმ; 
• გათბობის სისტემა  ̶  სექციური რადიატორები და 
პირსახოცების საშრობები აბაზანაში; 

• საძინებლის ავეჯი  ̶  2 ადგილიანი საწოლი მატრასით და 
2 ტუმბოთი, გარდერობი; 
• მისაღები ოთახის ავეჯი  ̶  რბილი ავეჯი, ჟურნალის 
მაგიდა,  ტელევიზორის სადგამი კარადა, შემოსასვლელში 
ტანსაცმლის საკიდი; 
• საოჯახო ტექნიკა  ̶  ტელევიზორები მისაღებსა და 
საძინებელში, მაცივარი, თმის ფენი, ტელეფონის აპარატი, 
ელექტრო სეიფი, ელექტროჩაიდანი; 

• კომბინირებული ქვაბი  ̶  ინდივიდუალური 
მაღალეფექტური წყლის ბოილერი და გათბობის ქვაბი; 
• იატაკი  ̶  12 მმ-იანი ლამინირებული იატაკი ნატურალური 
ხის ეფექტით; 
• სველი წერტილი  ̶  მოპირკეთებული უმაღლესი ხარისხის 
კერამოგრანიტის ფილებით; 
• სანტექნიკა  ̶  მინის დუშ-კაბინა, ხელსაბანი, უნიტაზი.

• ტექსტილი  ̶  ფარდები, ლოგინი (აპარტამენტის მართვაში 
გადმოცემის შემთხვევაში ოთახი გაქირავდება კრისტალის 
თეთრეულით და პირსახოცებით); 
• აბაზანის აქსესუარები  ̶  პირსახოცების თარო, საკიდი, 
გამადიდებელი სარკე, ჯაგრისი, სასაპნე; 
• სხვა აქსესუარები  ̶  უთო და უთოს დაზგა, ტანსაცმლის 
საკიდები, კერამიკის და მინის ჭურჭელი.
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სტუდიოს ტიპის აპარტამენტები

• საერთო ფართი  ̶  29.2 მ2

• ოთახის ფართი  ̶  20.6 მ2

• სააბაზანო  ̶  3.6 მ2

• აივანი  ̶  4.6 მ2

ბინა №12, 14

• საერთო ფართი  ̶  28.5 მ2

• ოთახის ფართი  ̶  19.8 მ2

• სააბაზანო  ̶  3.8 მ2

• აივანი  ̶  4.6 მ2

ბინა №13



ერთ საძინებლიანი აპარტამენტები

• საერთო ფართი  ̶  42.8 მ2

• მისაღები ოთახი  ̶  18 მ2

• საძინებელი  ̶  12.6 მ2

• სააბაზანო  ̶  4.4 მ2

• აივანი  ̶  6.8 მ2

ბინა №9

• საერთო ფართი  ̶  44.1-45.5 მ2

• მისაღები ოთახი  ̶  18.3-19 მ2

• საძინებელი  ̶  13.8 მ2

• სააბაზანო  ̶  4.8 მ2

• აივანი  ̶  6.9 მ2

ბინა №6,7,8



ერთ საძინებლიანი აპარტამენტები

• საერთო ფართი  ̶  47.8 მ2

• მისაღები ოთახი  ̶  22.3 მ2

• საძინებელი  ̶  12.5 მ2

• სააბაზანო  ̶  5.5 მ2

• აივანი  ̶  6.8 მ2

ბინა №4

• საერთო ფართი  ̶  54.9 მ2

• მისაღები ოთახი  ̶  28.9 მ2

• საძინებელი  ̶  12.9 მ2

• სააბაზანო  ̶  5.3 მ2

• აივანი  ̶  6.8 მ2

ბინა №3



ორ საძინებლიანი აპარტამენტები

• საერთო ფართი  ̶  58.2 მ2

• მისაღები ოთახი  ̶  18.2 მ2

• საძინებელი №1  ̶  9.8 მ2

• საძინებელი №2  ̶  15 მ2

• სააბაზანო  ̶  4.8 მ2

• დერეფანი  ̶  2.5 მ2

• აივანი  ̶  6.4 მ2

ბინა №2

• საერთო ფართი  ̶  55.4 მ2

• მისაღები ოთახი  ̶  16.1 მ2

• საძინებელი №1  ̶  10.1 მ2

• საძინებელი №2  ̶  13.1 მ2

• სააბაზანო  ̶  4.6 მ2

• დერეფანი  ̶  2.9 მ2

• აივანი  ̶  7.2 მ2

ბინა №1



ორ საძინებლიანი აპარტამენტები

სამ საძინებლიანი აპარტამენტები

• საერთო ფართი  ̶  49.9 მ2

• მისაღები ოთახი  ̶  20.7 მ2

• საძინებელი №1  ̶  9.1 მ2

• საძინებელი №2  ̶  7.6 მ2

• სააბაზანო  ̶  4.1 მ2

• აივანი  ̶  7.1 მ2

ბინა №10-11

• საერთო ფართი  ̶  75.4 მ2

• მისაღები ოთახი  ̶  15.2 მ2

• საძინებელი №1  ̶  8.5 მ2

• საძინებელი №2  ̶  13.5 მ2

• საძინებელი №3  ̶  16.5 მ2

• სააბაზანო  ̶  4.8 მ2

• დერეფანი  ̶  5.0 მ2

• ჰოლი  ̶  2.7 მ2

• აივანი  ̶  6.9 მ2

ბინა №5



• 25 მეტრიანი  და საბავშვო საცურაო აუზები; 

• ფინური საუნა, თურქული ჰამამი;

• ჯაკუზი;

• სილამაზის სალონი;

• ფიტნეს ცენტრი;

• სხეულისა და სახის მოვლის სპა 
პროცედურები.

კრისტალის სპა ცენტრში
თქვენ გელით:

კრისტალის ქსელში აპარტამენტის შეძენისას 
თქვენ ხდებით Black Diamond ბარათის 
მფლობელი, რომელიც გაძლევთ 20%-იან 
ფასდაკლებას კრისტალის ქსელის ნებისმიერ 
მომსახურებაზე.

ფასდაკლების ბარათი



www.crystal-group.ge
sales@crystalgroup.com.ge
ოფისი: ქ. თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზ. №68
+995 322 111 099   |   +995 596 500 500


