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პროექტის შესახებ

’Calligraphy Towers’’ — ეს არის ელიტარული კლასის 

საცხოვრებელი კომპლექსი ბათუმში, რომელიც შედგება A, B და 

G კორპუსებისგან.

კომპლექსი მდებარეობს გმირთა ხეივანზე, ბათუმის ერთ-ერთ 

ყველაზე  სწრაფად  განვითარებად და საინვესტიციოდ  

მიმზიდველ  უბანში. 

ჩვენი  საინვესტიციო პოტენციალი და უნიკალური 

ინფრასტრუქტურა იზიდავს მომხმარებლებს როგორც 

საქართველოდან, ასევე უცხოეთიდან, რომელთაც აქვთ 

შესაძლებლობა ხელსაყრელი პირობებით შეიძინონ 

ყოველწლიურად მზარდი და შემოსავლიანი უძრავი ქონება 

ბათუმში. ‘’Calligraphy Towers’’-ის აპარტამენტები 

განკუთვნილია როგორც მუდმივი ცხოვრებისთვის, ასევე 

სეზონური დასვენებისთვის და ინვესტირებისთვის.

Პროექტის  ღირებულებები:


მაქსიმალური კონფიდენციალურობა, კომფორტი 


და მომსახურების მაღალი ხარისხი.

ჩვენს საცხოვრებელ პროექტში წარმოდგენილია სხვადასხვა 

ტიპისა და ზომის აპარტამენტები, რომელთა ფართიც 

მერყეობს 28 მ2 დან 150 მ2-მდე.

აპარტამენტები ბარდება როგორც თეთრი კარკასის 

მდგომარეობით, ასევე სრული  რემონტით, ავეჯით და 

ტექნიკით.
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G ბლოკიA ბლოკი

B ბლოკი

40 სართული35 სართული

2024 წლის დეკემბერი 2026 წლის მაისი

2023 წლის დეკემბერი

45 სართული

Calligraphy Towers-ის პროექტი შედგება 3 ცათამბჯენისგან:

A , B და G , ხოლო D ბლოკი მოიცავს ინფრასტრუქტურას და კომერციულ სივრცეებს.
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«Calligraphy Towers» — ეს არის მაღალშემოსავლიანი 

ბიზნეს-შესაძლებლობების სივრცე შავი ზღვის 

სანაპიროზე.

რას გთავაზობთ?

E მაღალი კლასის და ხელმისაწვდომობის სინთეზს8

E  კომფორტს და მომსახურების უნიკალურ სერვისს8

E გამჭირვალობას და იურიდიულ პასუხისმგებლობას8

E პრივატულობას და პერსონალური ინფორმაციის დაცვას

ადგილმდებარეობა

აპარტამენტები ხელმისაწვდომია 

კომფორტული გეგმარებით და სივრცის 

მაქსიმალური ათვისებით.

ყველა აპარტამენტი წარმოდგენილია შემდეგ 

კონდიციაში:

�8 თეთრი კარკას�

�8 სრული რემონტი (ავეჯით და ტექნიკით)

Calligraphy Towers
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აპარტამენტების გეგმარება
A,B, G ბლოკების აპარტამენტების გეგმარება

58.1 მ2 68.9 მ232.2 მ2 43.6 მ2
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50.1 მ2 54.2 მ2 57.2 მ2 41.5 მ2

აპარტამენტების გეგმარება
A,B, G ბლოკების აპარტამენტების გეგმარება



50 მ2 55 მ2 68.2 მ229.1 მ2 32.8 მ2
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აპარტამენტების გეგმარება
A,B, G ბლოკების აპარტამენტების გეგმარება



გრანდ მაისონი

გრანდ მაისონი — ეს არის სამშენებლო და 

საინვესტიციო კომპანია, რომელიც შეიქმნა 2020 წელს 


და გააჩნია არაერთი დასრულებული და აქტიური პროექტი 

საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე.

6 გზების, გვირაბების და ხიდების მშენებლობა და 

რეკონსტრუქცი5

6 სამშენებლო მასალების წარმოება და ვაჭრობ5

6 საცხოვრებელი კომპლექსების მშენებლობა

წლების განმავლობაში მუშაობის შედეგად, ჩვენმა 

კომპანიამ მიიღო მაღალი რეპუტაცია და 

პოზიტიური გამოხმაურება მომხმარებლებისგან.

სახელმწიფო პროექტები:
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უძრავი ქონების ბაზრის 
სტატისტიკა ბათუმში

დაწყებული 2019 წლიდან, 5 წლის განმავლობაში ბათუმში 
მშენებლობის ტემპი, 2013-2018 წლებთან შედარებით , 1,5-ჯერ 
გაიზარდა. მაღალმა მოთხოვნამ ჩამოაყალიბა მშენებლობის 
სხვადასხვა კლასი: ეკონომი, კომფორტი და ბიზნესი, სადაც 
ბაზრის 80%  ეკონომ და კომფორტ კლასებს ეკავათ.



ეკონომ სეგმენტში 35 კვ.მ სტუდიოს ფასი 13 000-15 000$  
შეადგენდა. ღირებულება იცვლებოდა ზღვიდან დაშორების, 
ადგილმდებარეობის, ფართის და მშენებელი კომპანიის მიხედვით

ეკონომ სეგმენტში კვადრატული მეტრის ღირებულება $600-$900

პრემიუმ სეგმენტში კვადრატული მეტრის ღირებულება $1600-$2200

უძრავი ქონების ფასების სტატისტიკა 

საქართველოში სეგმენტების მიხედვით
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ინვესტიცია 
«Calligraphy Towers»-ში

გარანტირებული შემოსავლის მიღება 

უზრუნველყოფილია ხელშეკრულებით

Calligraphy Towers-ის პროექტში ინვესტირება 

ხელმისაწვდომია 30 000 დოლარიდან (ექვივალენტი 

ლარში)

გაყიდვაში მონაწილე რეალტორების მიერ მრავალწლიანი 

დაკვირვების შედეგად დადგინდა, რომ პრემიუმ კლასის 

საცხოვრებელი უძრავი ქონება ბათუმში ყოველწლიურად


 10-15%-ით ძვირდება.

ეკონომ და კომფორტ კლასის პოტენციური 

მყიდველების 4-6%  წილისთვის პრიორიტეტად 

აღიქმება აპარტამენტის ლოკაცია, ობიექტის კლასი, 

მმართველი კომპანიის სანდოობის ხარისხი, ქალაქიდან 

და ზღვიდან დაშორება, ახალი მშენებლობების 

შეზღუდვის და კეთილსინდისიერი სამშენებლო 

კომპანიების სიმცირე.

მართვა დამოუკიდებლად - მფლობელები 

საკუთარი ძალებით ზრუნავენ 

დამსვენებლების მოძიებასა და 

აპარტამენტის გაქირავებაზე.

თუ გადაწყვეტთ აპარტამენტების შეძენას 

გაქირავების მიზნით, ამ შემთხვევაში 

შეგიძლიათ ისარგებლოთ უძრავი ქონების 

მართვის სხვადასხვა ფორმით :

1.

2. თანამშრომლობა მმართველ 

კომპანიასთან , რომელიც იზრუნებს 

დამსვენებლების მოძიებასა და 

უძრავი ქონების  გაქირავებაზე.
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აპარტამენტების მართვა

Მეორე ვერსიის  შემთხვევაში , აპარტამენტის მფლობელსა და 

მმართველ კომპანიას შორის გაქირავებიდან მიღებული 

შემოსავალი ნაწილდება შემდეგნაირად/

< აპარტამენტის მფლობელის შემოსავლის წილი - 60�

< მმართველი კომპანიის შემოსავლის წილი - 40%

მმართველი კომპანიის მომსახურება მოიცავს 

გაქირავებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯსა და 

პასუხისმგებლობას:

d დამსვენებლების მოძიებf

d 	რეკლამირებf

d 	ჯავშნების მენეჯმენტh

d 	კომუნალური ხარჯებh

d 	დალაგება
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რემონტის ტიპები
თეთრი კარკასი ( A და G ბლოკები)

12

8 დამონტაჟებული შესასვლელი კარ:

8 დამონტაჟებული მინის ვიტრაჟი და აივნის კარ:

8 ცენტრალური გათბობის დაქსელვა (მილების მიყვანა გამათბობელთანC

8 დამონტაჟებული დენის და წყლის მრიცხველებ:

8 იატაკის მოჭიმვა (გარდა სველი წერტილისა) თაბაშირით 

მობათქაშებული კედლები ცემენტის ბათქაში სველი წერტილის 

კედლებზ2

8 აივნის ჰიდროიზოლაცი7

8 აივნის მოპირკეთება კერამიკული ფილები'

8 დამონტაჟებული ცენტრალური კანალიზაციის დგარ:

8 ცივი, ცხელი და  კანალიზაციის გაყვანილობა(ბინაში შესასვლელთან 

და  სამზარეულოსთვისC

8 ელექტრო და ინტერნეტ ქსელის მოწყობა, დაკაბელება (კოლოფებისა 

და ფურნიტურის გარეშე)

რას მოიცავს თეთრი კარკასი?

შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ბინის რემონტისთვის 

წინასწარი მომზადება, რაც შეგიმცირებთ რემონტის 

ღირებულებას.

თეთრი კარკასის  სამუშაოები  მოიცავს:



რემონტის ტიპები
სრული რემონტის სამუშაოები  მოიცავს:
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= იატაკი: კომბინირებული კერამიკული ფილა და ლამინირებული იატაკი, 

პლინტუს?

= ედლები ოთახებში -შეღებილი შპალერ?

= იატაკი და კედლები აბაზანაში - კერამიკული ფილ<

= ჭერი - კომბინირებული- თაბაშირის მუყაო და გასაჭიმი 

ჭერი(ბარისოლი6

= ოთახშორისი კარი სახელურით და საკეტი-

= ელექტრო ფურნიტურა: როზეტები, ჩამრთველები, ჭერის სანათები, 

კედლის ბრა- პროექტის მიხედვი-

= ჭკვიანი სახლის სისტემ<

= აბაზანა - უნიტაზი, ნიჟარა, საშხაპე შემრევით, ხელსაბანის შემრევი, 

პირსახოცის საშრობი, აბაზანის აქსესუარები, სარკე, გამწოვ?

= ცენტრალური გათბობა: სექციური რადიატორები, პროექტის მიხედვი-

= სამზარეულოს ავეჯი ნესტგამძლე ზედაპირით, სამზარეულოს ნიჟარა, 

შემრევი ონკანი

= ჭურჭლის ნაკრები ორ პერსონაზX

= საყოფაცხოვრებო ტექნიკა: ტელევიზორი საძინებელსა და საერთო 

ოთახში (პროექტის მიხედვით), მაცივარი, მიკროტალღური ღუმელი, ელ. 

ქურა, გამწოვი სამზარეულოსთვის (პროექტის მიხედვით), სარეცხი 

მანქან<

= საძინებელი - ორადგილიანი საწოლი, ორთოპედიული ლეიბი, საწოლის 

ტუმბო, ორ ან სამ კარიანი ტანსაცმლის კარადა (პროექტის მიხედვით6

= თეთრეულის კომპლექტი, ორი ბალიში, აბაზანის პირსახოცებ?

= საერთო ოთახის  ორ ან სამ ადგილიანი დივანი, სასადილო მაგიდა, ორი 

სკამი,(პროექტის მიხედვით6

= აქსესუარები - კედლის საათი, სარკX

= აივანი - მაგიდა, ორი სკამ?

= კომბინირებული ფარდები
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A ბლოკი

A ბლოკი შედგება 35 სართულისგან.

მშენებლობის დასრულების თარიღი - 2024 წლის 

დეკემბერი.

კომპლექსის A ბლოკის 10 სართულს დაიკავებს 

საერთაშორისო სასტუმრო ქსელის ბრენდი Hilton 

worldwide, სასტუმრო Hampton by Hilton-ის სახით.

რა უპირატესობას წარმოადგენს ეს თქვენთვის?

� შეგიძლიათ შეიძინოთ და გააქირაოთ აპარტამენტი 
Hampton by hilton-ის ბრენდის ქვეშ

� აღნიშნული ფრენჩაიზინგი  უზრუნველყოფს 
დამსვენებლების უწყვეტ ნაკადს და  უძრავი ქონების  
მაქსიმალურად  დატვირთულობას , ეს  კი  თავის მხრივ  
უკუგების დაჩქარებას განაპირობებს
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A ბლოკი-ს აპარტამენტების გეგმარება
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B ბლოკი

B ბლოკი შედგება 45 სართულისგან.

მშენებლობის დასრულების თარიღი - 2023 წლის 

დეკემბერი

B ბლოკში აპარტამენტები ბარდება შემდეგ კონდიციაში:

X თეთრი კარკასი

X სრული რემონტით, ავეჯით და ტექნიკით

17



B ბლოკი-ს აპარტამენტების გეგმარება
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G ბლოკი

G ბლოკი შედგება 40 სართულისგან.

მშენებლობის დასრულების თარიღი - 2026 წლის მაისი

აღნიშნულ ბლოკში წარმოდგენილია მხოლოდ 

საცხოვრებელი აპარტამენტები.

G ბლოკში აპარტამენტები ბარდება შემდეგ კონდიციაში:

q თეთრი კარკასი

q სრული რემონტით, ავეჯით და ტექნიკით
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G ბლოკი-ს აპარტამენტების გეგმარება
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D ბლოკი

ინფრასტრუქტურა

კომპლექსის ინფრასტრუქტურა მრავალფუნქციურია და გააჩნია 

დასვენების და გართობის ფართო სპექტრი.

ჩვენს კომპლექსში წარმოდგენილი იქნება:

D ბლოკი
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m კინოთეატრი Calligraphy Cinem[

m პიანო & ლაუნჯ ბარი ცოცხალი მუსიკიr

m Co-working სივრცp

m საკონფერენციო დარბაზl

m 290 მ2 დახურული საცურაო აუზl

m სპა ცენტრl

m ფიტნეს დარბაზl

m რეკრეაციული ზონh

m დახურული და ღია საპარკინგე ზონებl

m კაზინc

m რესტორანl

m ელექტრო მანქანები, რომლებიც მოახდენენ თქვენს 

ტრანსპორტირებას ზღვის სანაპირომდე.



კომპლექსის ინფრასტრუქტურა
კომპლექსის ინფრასტრუქტურა მრავალფუნქციურია და გააჩნია დასვენების და გართობის ფართო სპექტრი.

ჩვენს კომპლექსში წარმოდგენილი იქნება:
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e კინოთეატრი Calligraphy 

CinemU

e პიანო & ლაუნჯ ბარი 

ცოცხალი მუსიკიj

e Co-working სივრცh

e საკონფერენციო დარბაზd

e 290 მ2 დახურული საცურაო 

აუზd

e სპა ცენტრი

e ფიტნეს დარბაზd

e რეკრეაციული ზონ�

e დახურული და ღია 

საპარკინგე ზონებd

e კაზინr

e რესტორანd

e ელექტრო მანქანები, 

რომლებიც მოახდენენ 

თქვენს ტრანსპორტირებას 

ზღვის სანაპირომდე.



ინფორმირება
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სერვისები

Calligraphy towers-ში თქვენ 

ისარგებლებთ შემდეგი სერვისებით:

25

= ობიექტის დაცვ@

= კონსიერჟ?

= ვიდეო მონიტორინგ?

= საერთო სივრცეების დალაგებ@

= ტექნიკური მომსახურება(ლიფტი, განათება, 

რეკრეაციული ზონის მოვლა.

= ფასადის წმენდ@

= მოსახლეების მუდმივი ინფორმირება



ბათუმის შესახებ

" 9 მილიონი ტურისტი სტუმრობს საქართველოს  

ყოველწლიურა�

" 0% - გადასახადი უძრავი ქონების შეძენაზ�

" 5-9% - უძრავი ქონების ფასის ზრდა
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უპირატესობები

" ყოველწლიური ინვესტიცია - 450 000 000 $G

" დაბალი ფასი - კვადრატული მეტრის საშუალო ფასი - 600 $G

" ბათუმის მიმართ მაღალი ინტერესი  ევროპელი და 

აზიელი ტურისტების მხრიდანG

" უნიკალური ბუნებN

" დაცული ტერიტორიების სიუხვ�

" ტრადიციული სამზარეულT

" სტუმართმოყვარეობა და მასპინძლობის კულტურა



Calligraphy Towers

კონტაქტი
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ლოკაცია: გმირთა ხეივანი, ჟიული შარტავას #18, ბათუმი.

calligraphy-batumi.com

ვებსაიტი whatsapp

+995 571 07 55 55

+995 571 03 55 55

+995 571 02 55 55

http://calligraphy-batumi.com

