კომპანიის შესახებ
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ისტორია 2014 წლიდან იწყება, როცა სამშენებლო სფეროში მრავალწიანი გამოცდილების მქონე
მეგობრებმა აღმოაჩინეს, რომ ქართულ სამშენებლო სექტორში ძნელად თუ მოიძებნებოდა ისეთი
კომპანია, რომელიც მომხმარებელს შესთავაზებდა სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების სრულ
სერვისს და ამ ყველაფერს შეძლებდა ხარისხის უმაღლესი სტანდარტების სრული დაცვით.
მრავალწიანი პრაქტიკული გამოცდილების და თეორიული ცოდნის საფუძველზე შევძელით შეგვექმნა
კომპანია, რომელიც მომხმარებელს სთავაზობს სრულ სერვისს, მოსაპირკეთებელი მასალების
ექსკლუზიური პირობებით შეძენის, სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესრულების და უმაღლესი
ევროპული ხარისხის ავეჯით მოწყობის ჩათვლით.
გვეამაყება, რომ დღეისათვის ჩვენს პორტფელში და შესრულებული სამუშაოების ჩამონათვალში
შედის საქართველოში არსებული თითქმის ყველა საერთაშორისო ბრენდის სასტუმრო და უმსხვილესი
ქართული დეველოპერული კომპანიები.

მისია
ჩვენ გვსურს, რომ “რენოვო” იქცეს ხარისხიანი მშენებლობის ერთგვარ საზომ ერთეულად, რაც ხელს
შეუწყობს დარგის განვითარებას და ახალ საფეხურზე აიყვანს საქართველოში სამშენებლო-სარემონტო
სამუშაოების მიმართ მოთხოვნებსა და სტანდარტებს.

ჩვენ ვქმნით კომფორტს დეტალებით

რატომ ჩვენ
რას ვაკეთებთ განსხვავებულად
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მრავალწლიანი პრაქტიკული გამოცდილებისა და თეორიული ცოდნის საფუძველზე დავრწმუნდით, რომ
არ არსებობს პროექტი, რომელიც არ საჭიროებს სიღრმისეულ შესწავლას და ოპტიმიზაციას.
პასუხისმგებლობა მომხმარებლის წინაშე ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია, სწორედ ამიტომ, ვიდრე
მშენებლობას დავიწყებთ, მომხმარებელს ვთავაზობთ პროექტის დეტალურ ანალიზს, რის საფუძველზეც
ჩვენ შეგვიძლია აღმოვაჩინოთ ის გადახრები, რომელთა გამოსწორების შედეგადაც მომხარებელი
დაზოგავს მნიშვნელოვან ფულად რესურსებს.
ჩვენი სტატისტიკური ბაზის გამოყენებით, შესაძლებლობა გვაქვს ოპტიმიზაციის შედეგად მოვახდინოთ
ე.წ. „ფასთა ინჟინერია“, რაც ნიშნავს, რომ ვზოგავთ მომხმარებლის ფულად რესურსებს და ვზრდით
შედეგებს.
ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მომხმარებელს ვთავაზობთ სამშენებლო-სარემონტო სამუშოებთან
დაკავშირებულ სრულ სერვისს, რაც გამოიხატება, როგორც სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების
შესრულებაში, ასევე მოსაპირკეთებელი მასალების შესყიდვა-ლოგისტიკაში და სამშენებლო-სარემონტო
ფართის ავეჯითა და აქსესუარებით სრულ გაწყობაში.

ჩვენი უპირატესობა
განსხვავებული და ინოვაციური მიდგომით ვქმნით გარემოს, სადაც დამკვეთები შეიგრძნობენ ხარისხიანი
მშენებლობის მნიშვნელობას, როგორც დროის, ასევე ბიუჯეტის კონტროლის ჭრილში.

ხარისხი ჩვენი პრიორიტეტია

ჩვენი კლიენტები
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გვეამაყება, რომ ჩვენს პორტფელში შედის საქართველოში მოქმედი თითქმის ყველა საერთაშორისო
ბრენდის სასტუმრო და უმსხვილესი ქართული დეველოპერული კომპანიები.

განსხვავებული ხედვა ჩვენი უპირატესობაა
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მომსახურება

სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები
“რენოვო” მომხმარებელს სთავაზობს ინტერიერის და ექსტერიერის მოსაპირკეთებელი სამუშაოების
უმაღლესი სტანდარტებით შესრულებას. პროექტის დაგეგმვის ეტაპზე, ჩვენ ანალიზის საფუძველზე
მომხმარებელს ვთავაზობთ შესასრულებელი სამუშაოების ოპტიმიზაციას, „ფასთა ინჟინერიის“ გამოყენებით
ვადგენთ ოპტიმიზირებულ ხარჯთაღრიცხვას, რის შემდეგაც საქმეში ერთვებიან ჩვენი გამოცდილი და
პროფესიონალი შემსრულებლები, რომელთა შესრულებული სამუშაოები ამშვენებს არაერთ საერთაშორისო
ბრენდის სასტუმროს.

სამშენებლო და მოსაპირკთებელი მასალების შერჩება-მიწოდება
მრავალწიანმა გამოცდილებამ შესაძლებლობა მოგვცა ექსკლუზიური პარტნიორული ურთიერთოებები
დაგვემყარებინა სამშენებლო და მოსაპირკეთებელი მასალების მწარმოებელ საერთაშორისო ბრენდებთან.
სამშენებლო პროექტის ანალიზის საფუძველზე ჩვენ მომხმარებელს ვთავაზობთ მოსაპირკეთებელი
მასალების ოპტიმალურ ფასად შესყიდვას და ლოგისტიკის ორგანიზებას. მწარმოებლებთან პირდაპირი
კონტაქტები და ექსკლუზიური პირობები გვაძლებს შესაძლებლობას მომხარებელს შევთავაზოთ გამჭვირვალე
თანამშრომლობა, რაც ხელს უწყობს მათ ფულადი და დროითი რესურსების დაზოგვაში.

ავეჯის და აქესესუარების შერჩევა-მიწოდება
ჩვენს პარტნიორებს შორის მრავლად არიან ევროპული ავეჯის და აქსესუარების მწარმოებელი უმსხვილესი
კომპანიები. მრავალწიანი თანამშრომლობის საფუძველზე ჩვენ მოვიპოვეთ მათთან ექსკლუზიური
თანამშრომლობის პირობები და მომხმარებელს ვთავაზობთ აქსესუარების, რბილი და მყარი ავეჯის ფართო
არჩევანს. ჩვენი გუნდი შეისწავლის პროექტს, დაამუშავებს დიზაინს და მომხმარებელს შესთავაზებს
ყველაზე ოპტიმალურ ვარიანტს, რაც უმეტეს შემთხვევაში მომხმარებლისთვის საშუალოდ 30%-იანი ფულადი
დანაზოგით გამოიხატება. ჩვენ გთავაზობთ სასურველი ავეჯის დიზაინის და სპეციფიკაციის დამუშავებას,
ადგილზე აწყობას და პროექტის ჩაბარების შემდგომ მომსახურებას.

გამოცდილება წარმატების საფუძველია
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შესრულებული პროექტები
კომპლექსი M² ყაზბეგზე

საცხოვრებელი კომპლექსი ყაზბეგის გამზ.#25-ში 2015 წელს აშენდა და 295 ბინას მოიცავს. კომპანია
“რენოვო”ს მიერ შესრულებულია 295 ბინის იტალიური სამზარეულოს კომპლექტის მიწოდება-მონტაჟი.

თარიღი: 2015
დამკვეთი: M2 დეველოპმენდი
ღირებულება: 334,816 USD

კომპლექსი M² ნუცუბიძეზე

საცხოვრებელი კომპლექსი m² ნუცუბიძეზე 2015 წელს აშენდა. საცხოვრებელი სახლი მოიცავს 221 ბინას.
კომპანია “რენოვო”ს მიერ შესრულებულია 221 ბინის იტალიური სამზარეულოს კომპლექტის მიწოდებამონტაჟი.

თარიღი: 2015
დამკვეთი: M2 დეველოპმენდი
ღირებულება: 239,971 USD
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შესრულებული პროექტები
კომპლექსი M² თამარაშვილზე

საცხოვრებელი კომპლექსი m² თამარაშვილზე 2016 წელს აშენდა და ის 270 საცხოვრებელ ბინას მოიცავს.
კომპანია “რენოვო”ს მიერ შესრულებულია 270 ბინის იტალიური სამზარეულოს კომპლექტის მიწოდებამონტაჟი.

თარიღი: 2016
დამკვეთი: M2 დეველოპმენდი
ღირებულება: 361,250 USD

სქაილაინ რეზიდენსი M²

m² სქაილაინ რეზიდენსი - m² ის პრემიუმ ხაზის პროექტია. შენობა 19 ბინისგან შედგება. კომპანია
“რენოვო”-ს მიერ შესრულებულია 4 ბინის პრემიუმ ხაზის იტალიური სამზარეულოს კომპლექტის
მიწოდება და მონტაჟი.

თარიღი: 2016
დამკვეთი: M2 დეველოპმენდი
ღირებულება: 40,885 USD
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შესრულებული პროექტები
კომპლექსი M² იპოდრომთან |2

საცხოვრებელი კომპლექსი კარტოზიას #10-ში 3 კორპუსისაგან შედგება და 801 ბინას აერთიანებს.
კომპანია “რენოვო”-ს მიერ შესრულებულია 801 ბინის იტალიური სამზარეულოს და ტექნიკის კომპლექტის
მიწოდება-მონტაჟი.

თარიღი: 2017
დამკვეთი: M2 დეველოპმენდი
ღირებულება: 556,988 USD

კომპლექსი M² ყაზბეგზე |2

საცხოვრებელი კომპლექსი ალ. ყაზბეგის გამზ.#15-ში 3 საცხოვრებელ კორპუს მოიცავს. კომპანია
“რენოვო”-ს მიერ შესრულებულია 286 ბინის იტალიური სამზარეულოს და ტექნიკის კომპლექტის
მიწოდება-მონტაჟი.

თარიღი: 2017
დამკვეთი: M2 დეველოპმენდი
ღირებულება: 200,401 USD
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შესრულებული პროექტები
სასტუმრო MOXY

მოქსი თბილისი საერთაშორისო სასტუმროების ბრენდი მერიოტის ბუტიკური ტიპის სასტუმროა.
სასტუმრო მდებარეობს ზაარბრუკენის მოედანზე, აღმაშენებელის გამზირთან ახლოს და მოიცავს
130 ნომერს. კომპანია “რენოვო”-ს მიერ შესრულებულია სასტუმროს ნომრების ავეჯის და ფარდებისა
მიწოდება-მონტაჟი.

თარიღი: 2017
დამკვეთი: შპს ჯიემთი სასტუმროები
ღირებულება: 797,500 USD

სასტუმრო RADISSON COLLECTION

Radisson Collection-ის ბრენდის პირველი 5-ვარსკვლავიანი სასტუმრო წინანდლის ისტორიულ მამულში.
სასტუმროში არის 141 ნომერი, საკონფერენციო და საზეიმო ღონისძიებათა დარბაზები, ბიბლიოთეკა,
ღია და დახურული რესტორნები, სპა-ცენტრი, აუზი და ფიტნეს კლუბი. კომპანია “რენოვო”-ს მიერ
შესრულებულია სასტუმროს ნომრების და საზოგადოებრივი სივრცეების ავეჯის მიწოდება-მონტაჟი.

თარიღი: 2018
დამკვეთი: სილქ როუდ ჯგუფი
ღირებულება: 890,686 USD
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შესრულებული პროექტები
სასტუმრო HOLIDAY INN

საერთაშორისო ბრენდის „Holiday Inn”ის სასტუმრო თელავში, ქალაქის ისტორიულ ნაწილში მდებაროებს.
სასტუმრო მოიცავს 85 ნომერს. კომპანია “რენოვო”-ს მიერ შესრულებულია სასტუმროს ნომრების ავეჯის
მიწოდება-მონტაჟი.

თარიღი: 2018
დამკვეთი: შპს სასტურმო თელავი
ღირებულება: 285,248 USD

სასტუმრო TBILISI MARRIOTT

სასტუმრო Tbilisi Marriott -ის შენობა 100 წელზე მეტს ითვლის. სასტუმრო მოიცავს 127 ნომერს. 2018-2019
წლებში განხორციელდა სასტუმროს განახლების პროექტი. კომპანია “რენოვო”-ს მიერ შესრულებულია
სასტუმროს ოთახების და ჰოლების სარემონტო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები, სასტუმროს ოთახების,
ლაუნჯ ბარის და რიგი საზოგადოებრივი სივრცეების ავეჯის მიწოდება-მონტაჟი.

თარიღი: 2019
დამკვეთი: შპს ჯიემთი სასტუმროები
ღირებულება: 8,437,000 USD
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მიმდინარე პროექტები
სასტუმრო ფხოვის ქუჩაზე

მშენებარე სასტუმრო მდებარეობს ქ. თბილისში ფხოვის ქუჩაზე, რომელიც ამშვენებს თბისილის ისტორიულ
ნაწილს (ყოფილი კოლმეურნეობის მოედანი). ბუტიკური სტილის სასტუმროში გათვალისწინებულია 20
ნომრის მოწყობა. კომპანია “რენოვო” ასრულებს სასტუმროს შიდა მოსაპირკეთებელ სამუშაოებს.

თარიღი: 2020
დამკვეთი: შპს თიემ ჯგუფი
ღირებულება: 210,870 USD

სასტუმრო IBIS BUDGET CONCERT HALL

მშენებარე სასტუმრო ibis budget concert hall მდებარეობს ქ. თბილისში, ახვლედიანის ქუჩაზე. სასტუმროს
შენობა შედგება 5 სართულისაგან და გათვალისწინებულია 158 სასტუმრო ნომრის მოწყობა. კომპანია
“რენოვო” ასრულებს სასტუმროს ლობის ავეჯის მიწოდება-მონტაჟის სამუშაოებს.

თარიღი: 2020
დამკვეთი: შპს ბეტა ჯგუფი
ღირებულება: 142,345 USD
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მიმდინარე პროექტები
სასტუმრო HILTON GARDEN INN

მშენებარე სასტუმრო Hilton Garden Inn მდებარეობს ქ. თბილისში, იალბუზის ქუჩა #17-ში. სასტუმროს
შენობა შედგება 15 სართულისაგან და გათვალისწინებულია 161 სასტუმრო ნომრის მოწყობა. პირველ
ეტაპზე კომპანია “რენოვო”-ს ასრულებს სასტუმროს სანიმუშო ოთახის მოწყობის სამუშაოებს, რაც
მოიცავს როგორც მოსაპირკეთებელი სამუშოების შესრულებას, ასევე ავეჯისა და აქსესუარების
მიწოდება-მონტაჟს. პროექტი ხორციელდება საერთაშორისო ბრენდის მოთხოვნილი სტანდარტების
შესაბამისად.

თარიღი: 2020
დამკვეთი: შპს კიტ-2016
ღირებულება: 55,596 USD

დაგვიკავშირდით
მისამართი: ჭავჭავაძის გამზირი 39ბ
მობ: +995 577154848
ელ.ფოსტა: info@renovo.ge

