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Претпријатието БИСИ претставува ПРЕМИУМ бренд чии темели се 
поставени во 1989 година и во неговото повеќедецениско деловно 
работење поставува највисоки стандарди на посветеност и успешност во 
неколку различни индустриски гранки.

Сопственик и управител на БИСИ ДООЕЛ е Ивица Георгиевски кој позади 
себе има 25 годишно работно искуство во различни индустриски гранки 
реализирајќи низа успешни проекти.

Од 2011 година БИСИ ДООЕЛ започнува со инвестиции во 
градежништвото и од тогаш непрекинато работи на елонгација на 
ланецот од успешно завршени проекти чиј изглед го разубавуваат 
главниот град на Република Македонија.

Водејќи се по нашата примарна цел која го става квалитетот на прво 
место, се трудиме клиентите да го добијат најдобриот производ.

Следејќи ги светските градежни трендови што подразбира изградба на 
станови и деловен простор по највисоки стандарди, БИСИ ги изведува 
сите свои објекти со најквалитетни и најсофистицирани материјали, 
исклучиво на ексклузивни и атрактивни локации.

Нашиот императив е да создадеме препознатлив бренд во 
градежништвото, кој на пазарот ќе се истакнува по својата уникатна 
архитектура и понуда на ПРЕМИУМ станбени и деловни објекти.

Како резултат на зголемената побарувачка на градби со највисок 
квалитет, континуирано работиме на исполнување на постојаните 

Почитувани,

барања и очекувања за урбана иновација во архитектурата и 
градежништвото. Токму затоа, покрај докажаниот квалитет, нашата 
визија е секогаш да имплементираме најнови и ексклузивни 
архитектонски решенија во нашите градби. 
Почнувајќи од највнимателно селектирани локации, преку употреба на 
високо квалитетни и софистицирани материјали, па се до впечатлив и 
вонсериски изглед на нашите згради, на нашите клиенти им нудиме 
широк спектар на премиум производи – домови и деловни простории.

Секоја желба на нашите купувачи– тимот на БИСИ ја трансформира во 
реалност со комплетна гаранција за квалитетот на крајниот производ.

Досега во општините Центар и Карпош се реализирани 5 објекти со 
повеќе од 25.000 м2 бруто изградена површина.

БИСИ ВОДНО е најновиот УЛТРА ЛУКСУЗЕН станбено-деловен објект кој 
целосно ги поместува границите на досегашните станбено-деловни 
градби во Македонија!

Традицијата на изградба на премиум згради со веќе проверен квалитет ја 
продолжуваме со нашите идни луксузни проекти кои се лоцирани на ТОП 
локации.

Нашата приказна продолжува, затоа бидете дел од неа и дозволете ни 
да ја изградиме Вашата иднина.

Искрено Ваши,
Тимот БИСИ.

078 332 898ул. Водњанска бр.20a
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Ултра модерен лик, дизајниран од врвни архитекти. ПРВА ТРИДИМЕНЗИОНАЛНА ФАСАДА во Македонија. Уникатна структурална 
фасада со алуминиумска подконструкција и заштита со најдобрата термо изолација (10 cm камена волна - KNAUF). 
Вентилирачката фасада е обложена со комбинација од ПРВОКЛАСЕН МЕРМЕР и премиум композитен материјал LAMINAM (Italy)

Сончеви станови со СТАКЛЕНИ ѕидови и прозори со НАДСТАНДАРДНИ 
димензии на отвори од најнапредниот алуминиумски систем ELVIAL 
XCLUSIVE 86i! Заедно со четири-сезонското ТРИСЛОЈНО стакло SAINT GOBAIN 
обезбедуваат неспоредливо НАЈВИСОКА термо и звучна изолација од 
Ug=0.6 W/m2 K!

Екстра безбедносни огради на сите балкони и високи прозори 
(француски тераси) од ламинирано 5.5.1 стакло со хромирана 
алуминиумска шина и ракохват поставени врз мермерен парапет!



ПОДРУМСКИ ПРОСТОРИИ од 10 m2 до 25 m2 
за секој стан.

Целосно уреден приватен партер-простор 
пред објектот со клупи, осветлување и фонтана

ПРЕМИУМ објект со 40 паркинг места, 4 нивоа на 
паркирање, со БЛАГИ наклони (рампи) за влез на возилата

Повеќеслоен ФИЛТЕР/ПРОЧИСТУВАЧ за вода 
за цел станбен објект



Најквалитетни ПРЕМИУМ лифтови THYSSENKRUPP (Germany)
/SCHINDLER (Switzerland) со ексклузивно внатрешно уредување 

Инсталација на ПРОТИВПОЖАРЕН СИСТЕМ 
според најстроги ЕУ стандарди.

Вградени 40 КАМЕРИ низ целиот објект за 24 ЧАСА обезбедена 
најдобра заштита на станарите и нивната сопственост!



Надворешни НАДСТАНДАРДНИ 220cm BLINDOR врати, опремени со 2 СИГУРНОСНИ БРАВИ за 
најголема заштита и оплеменети со 25cm дрвени первази. Вратите се внатрешно обложени со 
дополнителна камена волна за најдобра звучна изолација!

Уникатни ходници, обложени во комбинација на првокласен МЕРМЕР 
и ДРВО, со луксузно осветлување и амбиентално озвучување



Прва класа ПРЕМИУМ трослоен паркет од природно 
дрво со висока заштита од оштетување.

Внатрешни CPL ламинирани врати, со 3D облоги на крило и 
италијански оков. Изработени со дупло полнење за подобра 
звучна изолација



ПРВ станбен објект со ИНДИВИДУАЛНА 
ВЕНТИЛАЦИЈА за секој стан

Видеофонија во секој 
стан сo 10” TOUCH DISPLAY

Индивидуално подно греење со регулација 
во секоја просторија ELEKTRA (Poland)



ДВОСТРАНА хоризонтална звучна 
ИЗОЛАЦИЈА помеѓу становите 
(систем Кнауф/Цигла/Кнауф)

ДУПЛА вертикална звучна ИЗОЛАЦИЈА 
со специјална камена волна и стиродур

Подготовка за мулти-сплит систем. Вградена инсталација
за климатизација за секоја соба поединечно

Луксузна галантерија од високата
класа на палетата LE GRAND (France)



Сите купатила се уредени исклучиво 
со првокласени плочки

Ултра луксузна санитарија од светските брендови 
GROHE (Germany) и ROCA (Spain)

Бојлер ARISTON
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