
კლუბის წევრის ბარათი



გილოცავთ, თქვენ
m2-ის კლუბის 

წევრი ბრძანდებით

მოაწყვეთ თქვენი ახალი ბინა m2-ის კლუბის წევრის ბარათის 
დახმარებით.

m2-ის პარტნიორ ობიექტებში ფასდაკლების მისაღებად 
აუცილებელია წარადგინოთ m2-ის კლუბის წევრის ბარათი.

ფასდაკლების მიღების პირობები ინდივიდუალურია და 
განსხვავდება პარტნიორი ობიექტების მიხედვით. ფასდაკლების 
მიღების პირობებს და პარტნიორი ობიექტების განახლებულ სიას 
გთხოვთ აუცილებლად გაეცნოთ m2-ის ვებგვერდზე www.m2.ge



ბარათის შესახებ

m2 კლუბის წევრის ბარათი მხოლოდ m2-ის საცხოვრებელი 
კომპლექსების მობინადრეებს გადმოგეცემათ. 

თქვენ მიიღებთ ექსკლუზიურ ფასდაკლებებს m2-ის 
კლუბის პარტნიორ ობიექტებში ბარათის წარდგენის 
შემთხვევაში. 

პარტნიორ ობიექტებში ერთიანდებიან ის მაღაზიები, 
რომლებიც თქვენი ახალი ბინის მოსაწყობად საჭირო  
ნივთებსა და მომსახურებას შემოგთავაზებენ:

 ავეჯი; 
 ტექნიკა; 
 ტექსტილი; 
 ჭურჭელი;
 განათება;
 აქსესუარები;
 ყველაფერი სახლისთვის;
 მომსახურება. 

პარტნიორი ობიექტების ჩამონათვალი შეგიძლიათ 
იხილოთ ბროშურაში. უფრო ვრცლად, მუდმივად 
განახლებადი სია წარმოდგენილი იქნება ჩვენს 
ვებგვერდზე: www.m2.ge



ავეჯი: 

ენზა ჰოუმ 10%-15%-20%
ემბავუდი 5%
ტონ 10%
ლაბორატორია ჩემი სახლი 10% 
მარკო 30%
ბელჰაუსი 15%
ვალენტინი 10%
ვერონა 8%
ლაქშერი 10%-15%
დოგტასი და კელებეკი 12%
სავარძელი 15%
ბელუქსი 15%
ჰოუმ მეიდი 10%
კომფორტერი 23%
ავეჯის სახლი ეშლი 15%
Loft & Design by Palkki 10%
მობლერი 10%
კარე 10%
კაზა 25%

ტექნიკა:
ელიტ ელექტრონიქსი 5%, 10%, 15%, 20%
მეგატექნიკა 5%, 10%, 15%, 20%

ტექსტილი:
ლინო 15%
ლატენდა 25%
ფარდის სახლი 10%

m2-ის კლუბის პარტნიორები:



ჭურჭელი: 
VILLEROY & BOCH 10%

განათება:
ახალი ნათება 15%

აქსესუარები:
სვაროვსკი 10%

ყველაფერი სახლისთვის:
კოინკაზა 10%
სმარტერი 10%
თერმასერვისი 10%
ინსტა 10%
ფორუმი ახალი ნათებისგან 15%
ფუნდუკი 10%
დიო 10%
იუსკი 20%

სავაჭრო ცენტრი:
თბილისი პავილიონი 5%-20%

მომსახურება:
მისტერ მასტერი  10%

სარემონტო მასალები:
მარაცი რანიო  20%
ევროსტილი 5-10%
ვენეტო დიზაინი 10%



ავეჯი 

10%-15%-20%

“ენზაჰოუმი“ მრავალწლიანი გამოცდილებით, მატრასებისა 
და საოჯახო ავეჯის ფართო არჩევანით, უკვე 
საქართველოშია ხელმისაწვდომი. ექსკლუზიურად m2-ის 
მაცხოვრებლებს გთავაზობთ 10%-15%-20%-მდე 
ფასდაკლებას სრულ კოლექციაზე.

ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი 90
2 47 55 66

577 55 25 23

* კლუბის წევრის ფასდაკლება არ იმოქმედებს მაღაზიაში მიმდინარე ფასდაკლების დროს.



ავეჯი 

“ემბავუდს” უკვე 20 წელია იცნობს ქართველი 
მომხმარებელი. ფართო ასორტიმენტი, უფასო 
მიტანა-აწყობა, 2-წლიანი საგარანტიო პერიოდი - ეს 
ყველაფერი განაპირობებს “ემბავუდის” წარმატებას 
საქართველოში და მის გარეთ.

ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი 2ა კმ.
2 66 41 91

5%

* კლუბის წევრის ფასდაკლება არ იმოქმედებს მაღაზიაში მიმდინარე ფასდაკლების დროს.



ავეჯი 

10%

ევროპული სკამების სალონი “ტონი” ჩეხური კომპანია “ტონის”  
ოფიციალური წარმომადგენელია საქართველოში. თქვენ 
შეგიძლიათ თავად აირჩიოთ ხის ფერი და გადასაკრავი 
მასალა.

ქ. თბილისი, კეკელიძის ქ. 14/16
2 23 23 74

* კლუბის წევრის ფასდაკლება არ იმოქმედებს მაღაზიაში მიმდინარე ფასდაკლების დროს.



ავეჯი 

“ლაბორატორია ჩემი სახლი“ გთავაზობთ მსოფლიოს წამყვანი 

ბრენდების ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვან 

არჩევანს დახვეწილი და ორიგინალური ინტერიერის 

შესაქმნელად. აქ შესაძლებელია ნებისმიერი ინდივიდუალური 

თუ ინდუსტრიული დიზაინის პროექტის განხორციელება.

„ლაბორატორია ჩემს სახლს“ წარმოადგენს საერთაშორისო 

კორპორაცია ICR.  

15%

ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ / +995 595 00 14 98
ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 70, ს.ც. „სითი მოლი“ / +995 595 91 50 89

* კლუბის წევრის ფასდაკლება არ იმოქმედებს მაღაზიაში მიმდინარე ფასდაკლების დროს.



ავეჯი 

„მარკო“ 2011 წლიდან ახორციელებს იმპორტსა და 
რეალიზაციას აზიის ქვეყნებიდან. მისი მრავალფეროვანი 
ასორტიმენტი მოიცავს ნატურალური მასალით დამზადებულ 
ავეჯს, როგორც ინტერიერისთვის, 
ასევე - ექსტერიერისთვის. 

30%

ქ. თბილისი, თორნიკე ერისთავის 5
2 35 95 15

* კლუბის წევრის ფასდაკლება არ იმოქმედებს მაღაზიაში მიმდინარე ფასდაკლების დროს.



ავეჯი 

15%

“ბელჰაუსი“ გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის და 
დახვეწილი დიზაინის, ეკოლოგიურად სუფთა ავეჯს მისაღებ 
ფასად. კომპანია არის ევროპული ავეჯის წამყვანი  
მწარმოებლების ოფიციალური წარმომადგენელი 
საქართველოში. კვალიფიციური კონსულტანტების, 
გარანტიით და მოქნილი განვადების სისტემით შეგიძლიათ 
შეიძინოთ ნებისმიერი სახის ავეჯი და აქსესუარები თქვენი 
სახლისთვის. 

“ბელჰაუსი“ - თქვენი ელეგანტური კომფორტი!

ქ. თბილისი, ცინცაძის ქ. 14 და 12
2 72 87 78

* კლუბის წევრის ფასდაკლება არ იმოქმედებს მაღაზიაში მიმდინარე ფასდაკლების დროს.



ავეჯი 

10%

“ვალენტინი” 20 წელია წარმატებით მოღვაწეობს 
საქართველოს ბაზარზე. 

მომხმარებელს შეუძლია კატალოგიდან აირჩიოს პროდუქტი და 
შეუკვეთოს მისთვის სასურველი მოდელი თუ ფერი. 
ინტერიერის დიზაინი, ავეჯის ტრანსპორტირება და აწყობა 
უფასოა “ვალენტინის” მომხმარებლისთვის. მაღაზიაში 
მოქმედებს უპროცენტო განვადებაც. 

ჰარმონია, დიზაინი, ინდივიდუალობა, ხარისხი და ესთეტიკა – ამ 
ყველაფერს “ვალენტინი” გთავაზობთ. 

ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ.
2 59 66 95

* კლუბის წევრის ფასდაკლება არ იმოქმედებს მაღაზიაში მიმდინარე ფასდაკლების დროს.



“ვერონაში” ყველაფერია, რაც სრული კომფორტისთვის გჭირდებათ: 
იტალიური ხარისხი და დიზაინი, კლასიკა და ამავდროულად 
ულტრათანამედროვე ტენდენციები დახვეწილ, იტალიურ გარემოს 
ქმნის, ხოლო ავეჯის მრავალფეროვანი კლასიფიკაცია კი (მისაღები 
ოთახის გარნიტურები, საძინებლები, რბილი ავეჯი, აქსესუარები, 
დეკორაციები და განათების სისტემები) უნიკალურ არჩევანს 
გთავაზობთ.
 

ორ სართულზე განლაგებული პროდუქციის გარდა, “ვერონა” შეკვეთის 
სერვისსაც გთავაზობთ: საჩვენებელი ტექსტილებისა და ხის ფაქტურების 
მიხედვით, მომხმარებელი სასურველ ფერსა და ქსოვილს არჩევს. 
გამოიყენეთ შანსი, მიჰყევით იტალიურ ხაზს ქართულ რეალობაში და 
მოაწყვეთ ახალშეძენილი სივრცე გემოვნებით. 

8%
ავეჯი 

ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი, მე-5 კმ, 
საქალაქო სასამართლოსთან.

790 45 42 24

* კლუბის წევრის ფასდაკლება არ იმოქმედებს მაღაზიაში მიმდინარე ფასდაკლების დროს.
თითოეულ ბარათზე ლიმიტი შეადგენს 10 000 აშშ დოლარის ეკვივალენტს ლარში.



ავეჯი 

„ლაქშერი“ ქართულ ბაზარზე წარმოგიდგენთ უცხოური და ადგილობრივი 
წარმოების საოჯახო და საოფისე ავეჯის მრავალფეროვან არჩევანს. 

აქ ყველაფერია, რაც ნამდვილ კომფორტს შეგიქმნით: თანამედროვე და 
კლასიკური სტილის, ორიგინალური და დახვეწილი დიზაინის, ეკოლოგიურად 
სუფთა მასალისაგან დამზადებული საძინებლები, სამეულები, სასადილო 
გარნიტურები, TV კედელი, ორთოპედიული მატრასები,  საოფისე ავეჯი. ასევე 
გთავაზობთ მაღალი ხარისხის სეიფებსა და საარქივე კარადებს. 

„ლაქშერის“ დიზაინერები დაგეხმარებიან სასურველი ექსკლუზიური ავეჯის  
შერჩევაში. თქვენი გემოვნების გათვალისწინებით, მხოლოდ თქვენთვის შეიქმნება 
სახელობითი ავეჯი და დამზადდება საწარმოში. 

მომსახურებაში შედის ადგილზე მიტანა-მონტაჟის უფასო სერვისი. მოქმედებს 
განვადების სისტემა. 

10%,

15%

ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი, 1 კილომეტრი (აღმაშენებლის ძეგლთან).
593 92 33 88

* კლუბის წევრის ფასდაკლება არ იმოქმედებს მაღაზიაში მიმდინარე ფასდაკლების დროს.



ავეჯი 

„დოგტასი და კელებეკი“ არის „დოგტას ჯორჯია“-ს 
ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.

პროდუქცია მოიცავს: რბილ ავეჯს, სასადილო და მისაღებ 
ოთახებს, საძინებლებს როგორც დიდებისთვის, ისე - 
მოზარდებისთვის. გარდა ამისა, კომპანიას სპეციალური 
მიმართულება გააჩნია სასტუმროებისა და რესტორნებისთვის, 
რაც მოიცავს ძირითად ავეჯს, სამზარეულოსა და შიდა კარებს. 

12%

ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-11 კმ.
599 02 53 35

* კლუბის წევრის ფასდაკლება არ იმოქმედებს მაღაზიაში მიმდინარე ფასდაკლების დროს.



ავეჯი 

“სავარძელი” - არის ქართული ბრენდი, რომელსაც 
მომხმარებელი 2005 წლიდან იცნობს და ენდობა. მასიური ხის 
ავეჯი, ინდივიდუალური შეკვეთის შესაძლებლობა და გარანტია 
7 წელი.

15%

* კლუბის წევრის ფასდაკლება არ იმოქმედებს მაღაზიაში მიმდინარე ფასდაკლების დროს.

ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივ. 6
2 35 56 85

tbilisisavardzeli@gmail.com



ავეჯი 

„ბელუქსი“ არის 20 წლიანი გამოცდილების მქონე, ბაზრის 
ლიდერი კომპანია. ყველაზე დიდ სივრცეში წარმოდგენილი 
ავეჯის ფართო არჩევანითა და მუდმივად განახლებადი  
კოლექციებით.

15%

ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის 77
ქ. ბათუმი, ბარცხანა, თამარ მეფის გამზირი

2517400;  2517401; 2517402
info@beluxhome.com

* კლუბის წევრის ფასდაკლება არ იმოქმედებს მაღაზიაში მიმდინარე ფასდაკლების დროს.



ავეჯი

“ჰოუმმეიდი” უკვე 8 წელია, რაც ქართულ ბაზარზე 
აწარმოებს რბილ, ხისა და მოწნულ ავეჯს. წარმოებული 
ავეჯის 90% ნატურალური ხისგან მზადდება. თქვენ თავად 
შეგიძლიათ შეარჩიოთ დიზაინი, ფერი თუ ტექსტილი.

ქ. თბილისი, დიღომი 8, აღმაშენებლის ხეივანი მე-16 კმ. 
2 10 20 95; 599 79 95 00

homemadeshowroom@gmail.com

10%

* კლუბის წევრის ბარათის და პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის წარდგენის 
შემთხვევაში ბარათის მფლობელი მიიღებს სამჯერად ფასდაკლებას.



ავეჯი

”კომფორტერი” არის გამორჩეული და უმაღლესი ხარისხის 
ავეჯის მაღაზია, სადაც წარმოდგენილია 12 სხვადასხვა ბრენდის 
მუდმივად განახლებადი 4,000-მდე სახეობის პროდუქცია. 
კომპანიის მიზანია მომხმარებლისათვის მაქსიმალური 
კომფორტის შექმნა უმაღლესი ხარისხის პროდუქციისა და 
სერვისის შეთავაზება. კომფორტერი ორიენტირებულია 
დეტალებზე, რომელიცინტერიერს განსაკუთრებულს ხდის. 

ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის 12
 2 140 440

info@comforter.ge

23%

* კლუბის წევრის ფასდაკლება არ იმოქმედებს მაღაზიაში მიმდინარე ფასდაკლების დროს.



ავეჯი

Ashley HomeStore ავეჯის ყველაზე დიდი მწარმოებელი ამერიკული 
კომპანიაა. მაღაზიაში წარმოდგენილია მასიური ხით 
დამზადებული ავეჯის ვინტაჟური, კლასიკური, ურბანული, 
თანამედროვე და სხვა სტილის კოლექციები. Ashley HomeStore-ს 
1000-ზე მეტი ოფიციალური მაღაზიაა აქვს მსოფლიოს გარშემო.

ქ. თბილისი, თორნიკე ერისთავის 2
 2 560 530

info@ashleyhome.ge

15%

* კლუბის წევრის ფასდაკლება არ იმოქმედებს მაღაზიაში მიმდინარე ფასდაკლების დროს.



ავეჯი

“Loft & Design by Palkki” არის ავეჯისა და ინტერიერის დიზაინის 
საერთაშორისო ჯგუფის წევრი. შოურუმში წარმოდგენილია 
თანამედროვე და ტრენდული ავეჯი და აქსესუარები. ინტერიერის 
დიზაინერები კი გაგიწევენ სრულყოფილ მომსახურებას, რომ 
აქციონ თქვენი სახლი იდეალურ საცხოვრებელ ადგილად.

ქ. თბილისი, რევაზ ლაღიძის 2
555 792 569

 hello@loftdesign.ge

10%

* კლუბის წევრის ფასდაკლება არ იმოქმედებს მაღაზიაში მიმდინარე ფასდაკლების დროს.



ავეჯი

“მობლერი“ გთავაზობთ თანამედროვე, დახვეწილ ავეჯს და 
აქსესუარებს თქვენი სახლისთვის. “მობლერს” წარმოადგენს 
“საერთაშორისო კორპორაცია ICR”

თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 44 / +995 591 866 886
თბილისი, ალ. თვალჭრელიძის ქ. 2, ს.ც. „ისთ ფოინთი“ / +995 599 868 868

თბილისი, თ. ერისთავის ქ. 5, ს.ც. „საბა“ / +995 599 868 866

10%

* კლუბის წევრის ფასდაკლება არ იმოქმედებს მაღაზიაში მიმდინარე ფასდაკლების დროს.



ავეჯი

“კარე“ გთავაზობთ ექსკლუზიურ გერმანულ ავეჯს, განათებასა და 
აქსესუარებს თქვენი ინტერიერისთვის. ბრენდის კონცეფცია 
არასტანდარტულია და სხვადასხვა გემოვნების და ასაკობრივი 
სეგმენტის მომხმარებელზეა მორგებული. „კარეს“ წარმოადგენს 
“საერთაშორისო კორპორაცია ICR”

თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ / +995 598 88 40 99
თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 70, ს.ც. „სითი მოლი“ / +995 595 91 50 87

10%

* კლუბის წევრის ფასდაკლება არ იმოქმედებს მაღაზიაში მიმდინარე ფასდაკლების დროს.



ავეჯი

"კაზა შენია"
მაღაზია “კაზა” გთავაზობთ ევროპულ ავეჯს, როგორც ადგილზე 
ასევე შეკვეთით თქვენი მყუდრო ინტერიერისთვის.

25%

* კლუბის წევრის ფასდაკლება არ იმოქმედებს მაღაზიაში მიმდინარე ფასდაკლების დროს.

თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. 
სამუშაო საათები ყოველ დღე 11 სთ - 19 სთ 

555005818
georgiacasadellavita@gmail.com



ტექნიკა

5%, 10%, 

          
  15%, 20%

“ელიტ ელექტრონიქსი” გთავაზობთ ფასდაკლებებს: 
მსხვილ ტექნიკაზე - 15%-მდე, წვრილ ტექნიკაზე - 20%-მდე, 
ტელევიზორებზე - 10%-მდე, კომპიუტერებზე და 
მობილურებზე - 5%-მდე. 

ფასდაკლების მიღება შესაძლებელია მხოლოდ “ელიტ 
ელექტრონიქსის” ცენტრალურ მაღაზიაში ქავთარაძის ქ. 1

დაუკავშირდით კორპორატიული გაყიდვების მენეჯერებს:
 
 თორნიკე პეტრიაშვილი - 577 29 89 53; Petriashvili_t@ee.ge

 ვერიკო ვაშაკიძე - 558 58 58 56; Vashakidze_v@ee.ge           

 თამუნა ამურველაშვილი - 598 41 01 17; Amurvelashvili_t@ee.ge

ქ. თბილისი, პ. ქავთარაძის ქ. 1

* კლუბის წევრის ფასდაკლება არ იმოქმედებს მაღაზიაში მიმდინარე ფასდაკლების დროს.



ტექნიკა

5%, 10%, 

          
  15%, 20%

“მეგატექნიკა” 1997 წლიდან სთავაზობს მომხმარებელს 
საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ფართო არჩევანს. “მეგატექნიკა” 
ოფიციალური დისტრიბუტორია მსოფლიოში ისეთი წამყვანი 
ბრენდებისა, როგორებიცაა: TOSHIBA, HITACHI, SONY, PHILIPS, 
FAGOR-MASTERCOOK, HISENSE, SIMFER, Elecrolux.

“მეგატექნიკის” ვებგვერდზე შეგიძლიათ ისარგებლოთ 
ონლაინ-კონსულტაციით და სახლიდან გაუსვლელად  
შეიძინოთ სასურველი ტექნიკა 0%-იანი ონლაინ-განვადებით.

“მეგატექნიკის” მთავარი პარტნიორი და პრიორიტეტი მისი 
მომხმარებელია!

ფასდაკლების მისაღებად მიბრძანდით ნებისმიერ ფილიალში.
599 72 72 19 ეთერ ქავთარაძე.

* კლუბის წევრის ფასდაკლება არ იმოქმედებს მაღაზიაში მიმდინარე ფასდაკლების დროს.



ტექსტილი

ფარდების სალონი “ლინო” გთავაზობთ საფარდე და 
გადასაკვრელი ქსოვილების ფართო არჩევანს, 
ვერტიკალურ და ჰორიზონტალურ ფარდა-ჟალუზებს, 
დეკორატიულ და რომაულ ფარდებს და ა.შ.

სერვისში შედის დიზაინერის უფასო მომსახურება და 
ზომების აღება.

ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 37
577 10 53 56

15%

* კლუბის წევრის ფასდაკლება არ იმოქმედებს მაღაზიაში მიმდინარე ფასდაკლების დროს.



ტექსტილი

ფარდების სალონი “ლატენდა” გთავაზობთ უმაღლესი 
ხარისხის ქსოვილებისგან შეკერილ ნებისმიერი 
დიზაინის ფარდების, კარნიზების აქსესუარების და 
ფარდა-ჟალუზების მრავალ სახეობას, როგორც 
მექანიკურ, ასევე დისტანციურ მართვაზე.
 
ასევე გთავაზობთ საწოლის გადასაფარებლებს და 
დეკორატიულ ბალიშებს მრავალფეროვანი დიზაინით. 

დიზაინის შერჩევა, ზომების აღება, შეკერვა და მონტაჟი 
უფასოა. 

ქ. თბილისი, ფალიაშვილის ქ. 15
2 22 75 33

25%

* კლუბის წევრის ფასდაკლება არ იმოქმედებს მაღაზიაში მიმდინარე ფასდაკლების დროს.
10 000 ლარზე მეტის შეკვეთისას ფასდაკლება შეადგენს 30%-ს.



ტექსტილი

„ფარდის სახლში“ იკერება ფარდები, გადასაფარებლები, ბალიშები და 
ყველაფერი, რაც კი ინტერიერს სჭირდება. 

შეიქმენით მყუდრო გარემო ბინაში. 

„ფარდის სახლის“ პროფესიონალი დიზაინერები შემოგთავაზებენ 
დეკორირების საუკეთესო ვარიანტებს ოთახის სტილისა და კონსტრუქციის 
გათვალისწინებით, დაგეხმარებიან ფარდების დიზაინის შერჩევაში ნებისმიერი 
ოთახისთვის. 

სალონის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია:

 ფარდების დიზაინი და შეკერვა;
 გადასაფარებლების, ბალიშების, სუფრების კერვა;
 კარნიზების შერჩევა და მონტაჟი;
 რომაული ჟალუზების დიზაინი და კერვა.

10%

ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 30ბ

სავაჭრო ცენტრი „პასაჟი“, მაღაზია 112, ცაბაძის 19
სავაჭრო ცენტრი „კიდობანი“, 1 სართული, მაღაზია 56, ცაბაძის 8

2 43 20 02; 2 91 01 49; 2 91 10 05

* კლუბის წევრის ფასდაკლება არ იმოქმედებს მაღაზიაში მიმდინარე ფასდაკლების დროს.



ჭურჭელი

საერთაშორისო ბრენდს “ვილეროი და ბოხი” საქართველოში 
შპს “ლუქსი ინტერიერი” წარმოადგენს.
 
გერმანული ბრენდი “ვილეროი და ბოხი” 1748 წელს დაარსდა 
და მსოფლიოს 120-ზე მეტ ქვეყანაშია წარმოდგენილი. 

“ვილეროი და ბოხი” მომხმარებელს პრემიუმ ხარისხის 
ფაიფურის, მეტალისა და ბროლის ნაწარმს სთავაზობს. 

საქართველოში  “ვილეროი და ბოხი”-ის მაღაზია 2006 წელს 
გაიხსნა. 

ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზ. 1,
ქავთარაძის ქ. 1, სითი მოლი,

ფარნავაზ მეფის გამზ. 1, სითი მოლი
2 93 47 34

10%

* კლუბის წევრის ფასდაკლება არ იმოქმედებს მაღაზიაში მიმდინარე ფასდაკლების დროს.
გარდა სეზონური ფასდაკლებისა, მაღაზიას აქვს სპეციალური შეთავაზებები, რომლის 
დროსაც კლუბის წევრის ფასდაკლება ასევე არ იმოქმედებს.



განათება

15%

“ახალი ნათება” 1999 წლიდან არსებობს ქართულ ბაზარზე.

კომპანიამ ძალიან მალე მიაღწია წარმატებას საქართველოში განათებისა 
და არქიტექტურის სფეროში. გახდა ლიდერი და ერთ–ერთი პრესტიჟული 
ბრენდი არა მხოლოდ თბილისში, არამედ მთელ საქართველოსა და 
ამიერკავკასიაში. “ახალი ნათების” მაღაზიები ამარაგებენ სანათი 
საშუალებებით სომხეთისა და აზერბაიჯანის რიგ პროექტებსაც.

“ახალ ნათებაში” წარმოდგენილია მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი 
განათების გიგანტების პროდუქცია: Philips, Artemide, DeltaLight, Osram, BLV, 
Kolarz, Linea Light, Prolicht, ELT, Zalux, Fumagalli & Opple.

ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ.
2 20 24 24

* ფასდაკლება არ ვრცელდება შემდეგ პროდუქციაზე:

 რომელზეც მოქმედებს პრომო/სპეც ფასები;

 ელ.სადენები, მცენარეები, არმსტრონგის ჭერი, “იუნგის” როზეტ-ჩამრთველები;

 ავეჯის გასაფორმებელი ტექსტილი.



აქსესუარები

საერთაშორისო ბრენდს “სვაროვსკი” საქართველოში შპს 
“ლუქსი ინტერიერი” წარმოადგენს.
 
ავსტრიული ბრენდი “სვაროვსკი” 1985 წელს დაარსდა და დღეს 
მსოფლიო მასშტაბის ბრენდია. 

“სვაროვსკი” უნიკალური ტექნოლოგიით აწარმოებს მაღალი 
ხარისხის კრისტალის სამკაულებს, ბროლის ფიგურებს, ქალისა 
და მამაკაცის აქსესუარებს და სხვა ძვირფას ნაკეთობებს. 

საქართველოში “სვაროვსკის” მაღაზია 2007 წელს გაიხსნა.

ქ. თბილისი, რუსთაველის გამზ. 24
2 99 06 81

10%

* კლუბის წევრის ფასდაკლება არ იმოქმედებს მაღაზიაში მიმდინარე ფასდაკლების დროს.

გარდა სეზონური ფასდაკლებისა, მაღაზიას აქვს სპეციალური შეთავაზებები, რომლის 

დროსაც კლუბის წევრის ფასდაკლება ასევე არ იმოქმედებს.



ყველაფერი სახლისთვის

“კოინკაზა” საყოფაცხოვრებო ნივთებისა და ავეჯის 
მწარმოებელი კომპანია „gruppo coin”-ის  ნაწილია,  
რომელიც  იტალიური  საცალო  ბაზრის  უპირობო  
ლიდერია, მსოფლიოში 1500-ზე მეტი მაღაზიითა და 1.6  
მილიარდი  ევროს გაყიდვებით. 

საქართველოში ბრენდი 2011 წლიდან არსებობს და 
მომხმარებელს  საყოფაცხოვრებო ნივთებისა (ჭურჭელი, 
ტექსტილი, სააბაზანო, მისაღები ოთახის აქსესუარები) და 
ავეჯის ფართო ასორტიმენტს სთავაზობს. 

ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 24
რუსთაველის გამზ. #42

2 90 80 08

10%

* კლუბის წევრის ბარათის და პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის წარდგენის 
შემთხვევაში ბარათის მფლობელი მიიღებს სამჯერად ფასდაკლებას.



ყველაფერი სახლისთვის

“სმარტერ.ჯი” წარმოადგენს პირველ ინოვაციურ ტექნიკის მაღაზიას, 
რომელიც გთავაზობთ: ბინების, ოფისების, აგარაკებისა და სხვადასხვა 
შენობა-ნაგებობების სრულ ავტომატიზირებას.

ქ. თბილისი, შარტავას #18
595 03 40 40  info@smarter.ge

10%



ყველაფერი სახლისთვის

“თერმასერვისი” 2008 წლიდან წარმატებით ოპერირებს 
საქართველოს ბაზარზე გათბობა, კონდიცირება, 
ვენტილაციის დარგში. გახლავთ ოფიციალური 
წარმომდგენელი ისეთი საერთაშორისო ბრენდების, 
როგორებიცაა: Viessman, Mitsubishi Electric, Stulz, SystemAir, 
და სხვა.

ქ. თბილისი, ს. ცინცაძის ქ. 58
2 47 69 69

10%

* კლუბის წევრის ბარათის და პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის წარდგენის 
შემთხვევაში ბარათის მფლობელი მიიღებს სამჯერად ფასდაკლებას.



ყველაფერი სახლისთვის

* კლუბის წევრის ბარათის და პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის წარდგენის 
შემთხვევაში ბარათის მფლობელი მიიღებს სამჯერად ფასდაკლებას.

“ინსტა” პროფესიული ელექტრომაღაზიაა, სადაც 8000-მდე დასახელების 
ელექტროპროდუქცია არის განთავსებული. მათ შორის: ფურნიტურა, 
ავტომატური ამომრთველები, კაბელები, გამანაწილებელი ფარების 
აქსესუარები, სანათები და სხვა.

ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 64
2 20 20 20  store-saburtalo@insta.ge

10%



განათება, აქსესუარები
და ავეჯი

“ახალი ნათების” პრემიუმ კლასის, საიმიჯო შოურუმი აღმაშენებლის ხეივანში, “ახალი 
ნათების” ცენტრალური პავილიონის უკან მდებარეობს.
“ფორუმი ახალი ნათებისგან“ არის ერთ–ერთი უნიკალური პროექტი მთელ 
ქვეყანაში. 3500 კვ.მ. ფართობის  შენობა, სადაც წარმოდგენილია მხოლოდ ევროპული 
მწარმოებლების მიერ შექმნილი პროდუქცია.
შენობა შედგება 4 სართულისაგან:
I სართული – 1000 კვ.მ.–ზე განთავსებული თანამედროვე დიზაინის, ევროპული 
სტანდარტებით აღჭურვილი და დღესდღეობით არსებული ყველაზე ეკონომიური და 
ეკოლოგიური LED სანათებით განათებული სასაწყობე მეურნეობა.
II სართული – 400 კვ.მ.–ზე განთავსებული shop in shop ტიპის სალონი და 600 კვ.მ.–ზე 
განთავსებული ლოგისტიკური პლატფორმა.
მთავარი სართული – 1000 კვ.მ.–ზე გადაჭიმული შოურუმი, სადაც წარმოდგენილია 
ევროპის 11 გიგანტი ბრენდის განათებები, აქსესუარები და ავეჯი (Philips, Artemide, 
DeltaLight, Prolicht, Kolarz, Linea Light, Fumagalli, Flos, Huelsta, Gautier, Freistil by Rolf-Benz, Koinor), 
გარე განათების ავეჯისა და სანათების პავილიონი, კაფე სტუმრებისათვის და ხიდი,  
რომლითაც ახალი ნათების ცენტრალური შოურუმი უკავშირდება ახალ შენობას.
III სართული – ოფისები, საკონფერენციო დარბაზი და მცირე სავარჯიშო დარბაზი 
დასაქმებულთათვის.

15%

* ფასდაკლება არ ვრცელდება შემდეგ პროდუქციაზე:
 რომელზეც მოქმედებს პრომო/სპეც ფასები;
 ელ.სადენები, მცენარეები, არმსტრონგის ჭერი, “იუნგის” როზეტ-ჩამრთველები;
 ავეჯის გასაფორმებელი ტექსტილი. ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ.

2 20 24 24



ყველაფერი სახლისთვის

”ფუნდუკი” არის ოჯახური ბიზნესი, რომელიც 
თანამედროვე დახვეწილი დიზაინებით ამზადებს და იღებს 
შეკვეთებს ავეჯზე და აქსესუარებზე. 

ფუნდუკის პროდუქციაზე მუშაობენ დიზაინერები, 
რომლებიც მომხმარებელთა მოთხოვნებს დეტალურად 
შეისწავლიან და მხოლოდ ასე ქმნიან ეკო-მეგობრული 
მასალებით პროდუქციას.

ქ. თბილისი, ნინოშვილის ქ. 8 
597 71 21 46

fundukicontact@gmail.com

10%

* კლუბის წევრის ფასდაკლება არ იმოქმედებს მაღაზიაში მიმდინარე ფასდაკლების დროს.



ყველაფერი სახლისთვის

 23 წლის წინ შემდგარ კომპანია "დიოს" აქვს 
თანამედროვე, ტექნიკურად აღჭურვილი ახალი საწარმო, 
რაც საშუალებას იძლევა უმაღლესი ხარისხის ევროპული 
მასალისაგან ადგილზევე დამზადდეს "დიოს" ყველა 
პროდუქტი.  ეს ყველაფერი განაპირობებს ფასის 
სტაბილურობასა და მაღალ ხარისხს. 

ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე–12 კმ, ფარსადანის ქ. 3
ქ. თბილისი, ს. ცინცაძის ქ. 79 (ყოფილი საბურთალოს ქ.55)

ქ. ბათუმი, ვახტანგ გორგასალის 128/134
ქ. ქუთაისი, ილია ჭავჭავაძის ქ. 20; ქ. თელავი, ჭავჭავაძის ქ.52

(+995 32) 236 11 12
 sales@dio.ge

10%

* კლუბის წევრის ფასდაკლება არ იმოქმედებს მაღაზიაში მიმდინარე ფასდაკლების დროს.



ყველაფერი სახლისთვის

“იუსკი” გახლავთ გლობალური საცალო სავაჭრო ქსელი, 
რომელიც ოპერირებს “ყველაფერი სახლისთვის” 
პრინციპით. “იუსკის” ყველაზე ძლიერი მხარე მისი ფასისა 
და ხარისხის შეფარდებაა. 

პირველი მაღაზია მისმა მფლობელმა ლარს ლარსენმა 
დანიაში, ქ. აარჰუსში  1979 წელს გახსნა. ამ ეტაპზე “იუსკ 
გრუფ”-ს 52 ქვეყანაში 2,800-ზე მეტი მაღაზია აქვს  
25,000-ზე მეტი თანამშრომლით. 

ამჟამად საქართველოში “იუსკს” აქვს 6 ფილიალი, 
თბილისსა და ბათუმში.

ქ. თბილისი | დ.აღმაშენებლის 158 | 598 08 44 81
მარშალ გელოვანის 36 | 598 08 70 22

რუსთაველის 2/4-გალერია თბილისი | 591 75 00 77
სითი მოლი გლდანი, ხიზაბავრის 1 | 591 48 74 74

სითი მოლი საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 70 | 598 01 11 77
ქ. ბათუმი | ზ. გორგილაძის 88 | 591 01 33 70

info@jysk.ge

20%

* კლუბის წევრის ფასდაკლება არ იმოქმედებს მაღაზიაში მიმდინარე ფასდაკლების დროს.



სავაჭრო ცენტრი

’’თბილისი პავილიონი“ ავეჯის მიმართულების პირველი 
კომპლექსური მოლია, რომელიც უზრუნველყოფს მომხმარებლის 
ნებისმიერი სურვილის, ინდივიდუალური თუ ინდუსტრიული 
პროექტის განხორციელებას. ეს არის ბრენდი, რომელიც ქმნის 
შენი სახლის სტილს.

ავეჯის მოლში არსებულ მაღაზიებში მოქმედებს m2 კლუბის 
წევრის ბარათის სხვადასხვა ფასდაკლებები. 

თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი 68
 +995 544 44 59 77

 info@tbilisipavilion.ge
 

5%-20%



მომსახურება

“მისტერ მასტერი“ - ხელოსანი გამოძახებით, გთავაზობთ სწრაფ და 
კომფორტულ მომსახურებას თქვენთვის მისაღებ დროს. თქვენ 
მოგემსახურებათ გამოცდილი და პროფესიონალი ოსტატების გუნდი, 
რომლებიც მარტივად მოგიგვარებენ ნებისმიერ პრობლემას.

 24/7 სერვისი
 შეკვეთის დარეგისტრირება ქოლ ცენტრის მეშვეობით.
 1 თვიანი საგარანტიო ვადა
 სამუშაოს ამსახველი/დამადასტურებელი ყველა საჭირო დოკუმენტი.

კომპანია „მისტერ მასტერი“-ის მომსახურებები:

 სანტექნიკა   
 ელექტროობა
 უნივერსაური სამუშაოები
 კანალიზაცია
 კარ-ფანჯარა და საკეტები

ანგარიშსწორების ფორმა: ნაღდი

 032 2 404 404
info@mrmaster.ge
www.mrmaster.ge

 10%

 ავეჯი
 გათბობა და კონდიცირება
 საყოფაცხოვრებო ტექნიკის
   შეკეთება/მონტაჟი
 სარემონტო სამუშაოები



 გ. კარტოზიას ქ. #10 
032 2 00 60 02

info@testgeorgia.ge

შოურუმი „მარაცი რანიო“ წარმოგიდგენთ უმაღლესი ხარისხის 
თანამედროვე დიზაინის კერამოგრანიტის და კერამიკის ფილებს, ასევე 
სანიტარულ კერამიკას, აბაზანის ავეჯს, შემრევებს და პარკეტს.                                                              

"მარაცი რანიო"  85 წლიანი ისტორიის მქონე იტალიური ბრენდის - 
მარაცის ფლაგმანი შოურუმია საქართველოში. 

სარემონტო მასალები

 20%



შოურუმი „მარაცი რანიო“ წარმოგიდგენთ უმაღლესი ხარისხის 
თანამედროვე დიზაინის კერამოგრანიტის და კერამიკის ფილებს, ასევე 
სანიტარულ კერამიკას, აბაზანის ავეჯს, შემრევებს და პარკეტს.                                                              

"მარაცი რანიო"  85 წლიანი ისტორიის მქონე იტალიური ბრენდის - 
მარაცის ფლაგმანი შოურუმია საქართველოში. 

577 534 648
design@eurostyle.ge

„ევროსტილი“  გთავაზობთ მაღალი ხარისხის ქართულ ნაკეთობას და 
სერვისს დასავლური ტექნოლოგიების გამოყენებით, მისი საქმიანობის 
სფერო მოიცავს ავეჯისა და ოთახშორისი კარის წარმოებას.  

კომპანია დაარსდა 2008 წელს. ჩამოაყალიბა გამოცდილი ინჟინრები, 
კვალიფიციური კადრები და შექმნა თანამედროვე მოდელები ავეჯისა და 
კარის წარმოების დარგში.

სარემონტო მასალები

 5-10%



 ქ.თბილისი  დავით აღმაშენებლის ხეივანი #38
599 92 20 98 / 592 35 53 35

venetotbilisi@gmail.com

“ვენეტო დიზაინი” გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის კერამიკულ ფილებს, 
სააბაზანოს, ტუალეტისა და სამზარეულოს ავეჯსა და ტექნიკას. 

შოურუმში წარმოდგენილია ამ სფეროში მოღვაწე 100-მდე იტალიური და 
ესპანური ბრენდის პროდუქტები. 

 

სარემონტო მასალები

 10%
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www.m2.ge         2 444 111


