Комплекс „ГРАМИ”

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Уважаеми Дами и Господа,
Строителна фирма “ГРИГО-Х” ЕООД има удоволствието да представи на Вашето
внимание Комплекс от сгради “ГРАМИ”.
Комплексът се състои от две жилищни сгради, Офис сграда, Хотел и малък
търговски комплекс обвързани композиционно и функционално. Двете жилищни сгради
са въведени в експлоатация и предмет на настоящата презентация са довършващите се в
момента Офис сграда, Хотел и Търговска сграда.
Комплексът сгради се намира в гр. София, Район “Младост” един от най-бързо
развиващите се и обновяващи се квартали на столицата, с възхитителна гледка към
планина Витоша и центъра на столицата. Именно тази локация изигра и основна роля при
взимане на решение за закупуване на терена, проектирането и изграждането на
Комплекса.
Комплекс “ГРАМИ” е разположен от една страна в непосредствена близост до
“Бизнес Парк – София”, а от друга до естествено обособяващия се и изграждан по новия
градоустройствен план на гр. София обединен център на жилищен комплекс Младост.

Предвидено е изграждането на Зала за спортни игрища, Зала за зимни спортове,
Административно-търговски център с жилищна част. В момента вече са реализирани
магазини от веригата “dm”, “ХИТ”, „ЛИДЛ“и „Принцес Аутлет Център“.
Не само изградените и предвидените за изграждане обекти развиват потенциала на
района, но и обновената и разширяваща се транспортна инфраструктура.
Комплекс “ГРАМИ” чрез бул.”Александър Малинов” на юг е в непосредствена близост до
околовръстното шосе и новоизградената дъга осигуряваща безпроблемно придвижване до
Магистрала “Тракия”, Магистрала “Хемус” и новоизградената Магистрала “Люлин”. На
север бул.”Александър Малинов” преминава в бул.”Брюксел” от там до Терминал 1 и
Терминал 2 на Летище “София”.
Софийският Метрополитен до Околовръстният път, реконструкцията на
бул.“Александър Малинов“ и изграждането на метростанция / „акад. Ал. Теодоров Балан“
и „Бизнес парк“/ в непосредствена близост до Комплекс “ГРАМИ“, осигурява
осъществяването на бърза и лесна връзка от Комплекса до всяка точка на столицата.
А. ОФИС СГРАДА от Комплекс “ГРАМИ”:
Разгъната застроена площ на сградата е 18000 кв.м. Състои се от партер, мецанин, 16
типови етажа, един терасовиден етаж и 2 подпокривни етажа оформени като стъклена
пирамида. Инсталационните пакети във всички етажи са проектирани така, че позволяват
свободното пространство на офисите да бъде оформено изцяло по искане на потенциалния
клиент. Предлагаме различни варианти за разпределяне на офис площите.
За обслужването на сградата са предвидени три асансьора, единият от които панорамен с
прекрасна гледка към центъра на столицата. На върха на сградата по всички нормативни
изисквания и съгласувано с РВД /Ръководство на въздушното движение/ е изградена
евакуационна хеликоптерна площадка.
В сутеренните нива на сградата със самостоятелни входове са предвидени просторна
Боулинг зала с площ 369 кв.м. и Дискотека с площ 505 кв.м.
Б. ХОТЕЛ:
Хотелът се състои от партер, мецанин, 6 надземни етажа и терасовиден етаж.
Фасадите на хотела са съответно: юг, югоизток и югозапад, което осигурява прекрасна
панорамна гледка към Витоша планина. Хотелът е проектиран за 120 легла.
В подземния етаж на кота –3,85м. /II ниво сутерен/, е разположен спортно –
развлекателен център с фитнес зала, солариум, сауни, тангентор, парна баня, помещение
за масаж, съблекални, бани и WC възли за мъже и жени. Същият има топла връзка и с
подземния паркинг на Комплекса.
На кота –1,05м. /I ниво сутерен/ са разположени помещенията за зареждане – приемно
и складовете към топла кухня ресторант, хладилни складове, перално и гладачно с
инвентарни складове. Зареждането се извършва през топла връзка с подземния паркинг на
това ниво .
Главният вход за гости в хотелската част е на кота +1,75 /Партер/. Във входното фоайе
са разположени, рецепция, информация, туристически услуги, офиси за охрана и
управител хотелски комплекс. Също така дневен бар, кът за продажба на сувенири и
подаръци, обмен на валута и козметичен център. В източната част на партерния етаж е
разположен служебният вход за персонала и обслужващите го помещения и канцелария.

До кота + 4,55м. /ет.мецанин/ посетителите достигат посредством вита стълба или
главното сълбище. Там са разположени конферентна зала, кафе-сладкарница с маси за
консумация и бар-плот, ресторант за 100 души с обслужващите го помещения и кухня,
гардероб и сервизни помещения.
В сградата от 1 до 6 етаж са стаите за гости. На всеки етаж са решени по 9 бр.стаи и
1бр. апартамент – общо 120бр. легла.
На ет.7 /покрив/ на сградата е разположено Бистро с г-образна тераса за посетителите
и гостите на хотела с чудесна панорамна гледка към Витоша планина.
Хотелът е проектиран да отговаря на категория три звезди, съгласно Наредба за
категоризиране на туристическите обекти от 2007г.. Предвидени са и необходимите за
целта евакуационни изходи и стълби.
Показатели: РЗП - 5900 м2 с включен подземен паркинг, Кафе-сладкарница - 140 м2,
Ресторант за 100 човека, Стаи - 54 бр., Апартементи - 9 бр.
В. ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС:
Сградата е разположена в южната част на комплекса и е решена на нива: партер,
мецанин и терасовиден етаж.
В партера и мецанина се разполагат търговски площи със свободна планировка и
флексибилно обзавеждане. Двата етажа са визуално обединени от кръгов отвор, който
прониква и през покрива и обогатява пространството чрез зенитно осветление. На най –
горно ниво се предвижда да се обособи зона за рекреация, покрита с пергола.
В сградата могат да се развият, както самостоятелни търговски обекти, така и да се
обособи изцяло в самостоятелен търговски център или фирмен шоурум.
На партерно ниво са обособени два входа за комплекса от юг и запад и
самостоятелен вход за зареждане от север.
РЗП - 1255 кв.м. /в това число с откритите тераси/:
I ниво - 526 кв.м.; II ниво - 359 кв.м; ІІІ ниво – 370 кв.м. /в т.ч. тераса- 82кв.м./
Изгражданите сгради разполагат с необходимите паркоместа, надземни във
вътрешния двор на Комплекса и просторен подземен паркинг в две нива. Затова и
обектите могат да се предлагат заедно или самостоятелно.
Вариантите, които предлага фирма “ГРИГО-Х”ЕООД са следните:
І. Закупуване на вече изграденото и подписване на договор за строителство, чрез който
фирмата ще се ангажира да довърши сградите до тяхното въвеждане в експлоатация, като
чист строител, съгласно конкретните изисквания на потенциалния купувач и възложител.
ІІ. Партньорство в довършването и експлоатацията на сградите от Комплекса, при точно
договорени отговорности и ангажименти от двете страни.
Разбира се фирма “ГРИГО-Х”ЕООД е отворена за всякакви взаимно изгодни предложения
в бъдещи контрагенти.
И накрая, Кои сме ние,
Строителна фирма “ГРИГО-Х”ЕООД е основана през 1994г. с основна дейност
строителство на жилищни и административни сгради и търговия с недвижими имоти.

За времето от своето създаване “ГРИГО-Х”ЕООД е предала в редовна експлоатация над
30 жилищни и административни сгради в гр. София на територията на районите: Слатина,
Младост , Студентски, Витоша, Лозенец, Красно село, Красна поляна.
В
тези райони фирмата е изградила и множество обекти от техническата
инфраструктура – трафопостове, водопроводи, канали, топлопроводи и междублокови
пространства.
Освен строителството на жилищно-административни сгради фирмата е построила
хотели на територията на гр. Банско, гр. Царево и гр. София.
Последният голям проект на фирмата е комплекс „ГРАМИ“ намиращ се в гр. София,
кв. „Младост“ 4, в непосредствена близост до Бизнес парка. Комплексът се състои от две
жилищни сгради, Офис сграда, Хотел и търговски център обвързани композиционно и
функционално.
“ГРИГО-Х”ЕООД разполага със собствена база с необходимото оборудване и
специалисти, в която е концентрирано производството на РVС и AL дограма /по сключен
договор партньор на германското акционерно дружество VEKA и българо-гръцката фирма
ПРОФИЛКО/, широка гама интериорни врати и други дърводелски изделия. Фирмата е
специализирана в изграждането на ОВ, ВК, ЕЛ инсталации, железарски и
стоманобетонови изделия , има сертифицирана система за производствен контрол, което
от своя страна е гарант за утвърдено място на строителния пазар и стопанска
самостоятелност.
“ГРИГО-Х”ЕООД разполага с необходимата техника за реализиране на цялостния
строителен процес. Наличната механизация осигурява и гарантира срочното изпълнение
на поетите строителни задачи.
“ГРИГО-Х”ЕООД е член на “Камарата на строителите в България” и е вписана в
Централния професионалният регистър на строителите. С това фирмата гарантира
възможностите си за удовлетворяване изискванията на клиентите и нормативната база за
създаване на висококачествен строителен продукт с конкурентни преимущества основани
на цена, срок на изпълнение и качество.

гр. София
арх. Христо Григоров
Управител “ГРИГО-Х”ЕООД

