PREMIUM
RESIDENCE
Premium
Residence е еден од
најпрестижните комплекси и е единствен
комплекс од полузатоворен тип во Северна
Македонија.					
Комплексот располага со 5 станбенoделовни згради, хотел, фитнес и спа центар,
трговски центар, угостителски објекти,
детски игралишта и спортски терени,
подземен паркинг и 24/7 мониторинг.
Комплексот нуди комфор и практичност
за сите станари и корисници на деловните
простории благодарение на уникатните и
практични архитектонски решенија кои
овозможуваат максимална искористеност
и фукционалност на просторот.
Беспрекорниот квалитет на материјалите
искористени во сите фази на изградба
на објектот гарантираат стабилност и
сигурност според највисоките стандарди.

УРБАНИС ТИЧКА
ПОС ТАВЕНОС Т
Станбено-деловната зграда се наоѓа во
Општина Чаир, Скопје.
Сообраќајното поврзување со градот се
остварува преку ул. Цветан Димов.
Објектот во парцелата е слободен од сите
страни исток, запад, север и југ.
Објектот е опкружен со развиена
инфраструктура и истиот се наоѓа во
близина на повеќе едукативни установи
градинки и основни и средни училишта,
здравствени установи, супермаркети и
трговски центри.
Од сообраќаен аспект, има одлична
поврзаност со централното градско јадро
и другите поважни сообраќајни оски и
локации низ градот.
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ПР ОЕКТАНТСКО
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
•Станбено-деловниот објект е со катност
П+8+ПК (H=32 m).
•Висината на плочата на приземје, е на 0,00м во
однос на котата на тротоарот од ул.7ми Јули.
•Паркирањето е решено во подрумско ниво -1
и во партер. Кој ќе се користат како заеднички
паркинг простори за сите предвидени објекти
според извод од ДУП за ГП 4.48 со КП 3773/1.
•Влезот во подрумот е решен со помош на 3
рампи со пристап од три улици: ул. 7ми јули,
ул. Лазо трповски и ул. Пере Тошев.
•Приземјето е наменето за деловен простор со
намена Б2 – големи трговски единици.
•Кат 1 е наменет со компактибилна намена
деловни Б2 и стамбени А2 простории, преку
кој се пристапува со посебни влезови со
непречена комуникација.
•Од кат 2 до Поткровје намената со станбени
простории А2 - Домување во стамбени згради.
Површина на
урбанистичка парцела
18491.77 m2

Површина на
габарит
908.82 m2

Максимална
дозволена висина на
венец H=32 m

Број на спратови
П+8+Пк

Партер: 190 паркинг
места + 7 за лица со
посебни потреби

Подрум: 337 паркинг
места + 11 за лица со
посебни потреби

ПРИЗЕМЈЕ (ЛАМЕЛА 1 И 2)
Приземјето на станбената зграда е збогатено со:
• Деловни простории
• Магацинскии простории
• Влезови во станбените единици со скалишни
пристапи и рампи за лица со посебни потреби
• Внатрешни скалишни вертикални комуникации
и холови и
• Cовремени лифтови.

KAT 1 (ЛАМЕЛА 1 И 2)
Приземјето на станбената зграда е збогатено со:
• Деловни и станбени простории
• Влезови во станбените единици со скалишни
пристапи и рампи за лица со посебни потреби
• Внатрешни скалишни вертикални комуникации
и холови и
• Cовремени лифтови.

СУПЕРМАРКЕТ
Деловниот простор е со висина од 8m и се наоѓа во
приземниот дел на објектот и располага со сопствено
паркиралиште за потребите на сопствениците на
недвижности и клиенти.
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ПАРКИНГ
• Паркирањето е решено во подрумско ниво -1 и

партерно. Истите ќе се користат како заеднички
паркир места за сите предвидени објекти според
извод од ДУП за ГП 4.48 со КП 3773/1.
• Партер: 190 паркинг места + 7 за лица со посебни

потреби.

• Подрум: 337 паркинг места + 11 за лица со

посебни потреби.

• Влезот во подрумот е решен со помош на 3

рампи со пристап од три улици: ул. 7ми јули, ул.
Лазо трповски, ул. Пере Тошев.

Со атрактивната локација, вискиот
квалитет по современите стандарди и
докажаната
безбедност,
содржините,
можностите, сопствените паркиралишта и
инфраструктурата, овие деловните простории
нудат идеални услови за развивање успешни
урбани бизниси и за водење дејности од
различни сфери.

ПОДРУМ -1

• Хоризонтални комуникации со пристапни
рампи
• Паркинг места
• Остави
• Технички простории
• Скалишни вертикални комуникации со
лифтови за влез 1,2,3 и влез 4.

КВА ЛИТЕТ,
СИГУРНОС Т И
ПР ОФЕСИОНА ЛНОС Т

Инвеститори на овој современ комплекс
е
групацијата Гемак во соработка со Rajana Engineering. Квалитетот и професионалноста може да се
докаже преку нивните предходни проекти:
• станбено – деловниот комплекс Park Residence
• Хотел со 5 ѕвезди Park Hotel and Spa
• Next Door Park Hotel

Со тоа, Гемак, освен што го го проширува и
унапредува својот бизнис во дистрибуцијата и
трговијата, поставува нови стандарди во областа на
недвижностите, угостителтвото и хотелиерството
во земјата.

Надворешниот дел е осмислен како заеднички простор кој според барањата за
современо живеење е цлосно прилагоден за да обезбеди максимална практичност
збогатена со зеленило и урбана опрема. Premium Residence ги исполнува очекувањата
на сите клиенти по однос на квалитет, стабилност и практичност.

INFO@PREMIUMRESIDENCE.MK
Address: Pere Toshev 12, Skopje 1000
Phone: +38975404444

