




ДЖИ ИНВЕСТ
ДЪЛГОГОДИШНИЯТ ОПИТ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Над 20-годишна 
практика в 
строителството

Отлични търговски 
отношения, лоялност
към клиенти и 
контрагенти

Повече от 20 сгради, 
построени в София и 
страната

Джи Инвест е консорциум от фирми с дългогодишен опит в 
строителството. Жилищно строителство София, закупуване
на парцели или обезщетяване на собственици – всички тези
дейности, а и много други, са част от нашите професионални
интереси. Работим в тясно сътрудничество с нашия
дългогодишен партньор Поларис Билдинг А ООД – водеща
фирма в строителния бранш с над 20 построени сгради в 
цяла България. Заедно се стремим към това да наложим на 
българския пазар не само името на фирмата си, но и да 
утвърдим еталона за качествено строителството.
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ПРОЕКТ

ПИРИНСКИ ПРОХОД

Джи Инвест Ви представя сграда
ПИРИН, находяща се на ул. Пирински
проход № 32, с РЗП 2272 кв.м. 
Сградата е на 4 етажа и мезонетен
етаж, разполага с 15 апартамента, 2 
търговски обекта и 16 гаража, 
оборудвана е с асансьор, а 
отоплението е ТЕЦ.

ул. Пирински проход № 32
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Локацията е изключително комуникативна, в близост до училище, детска градина, кооперативен пазар и 
търговски центрове и в същото време далеч от градския шум. Сградата е решена в модерен дизайн и комфорт 
за своите обитатели.

3



Сградата е изградена с 
дограма от троен 
стъклопакет, изолация
минимум 10см., облицовъчен
камък травертин, алуминиев
композитен материал –
“BOND”, блиндирани входни
врати, монтирани
италиански алуминиеви
радиатори.

ПРОЕКТ

ЕДИСОН
гр. София, ул. Едисон 16
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Джи Инвест Ви представя
сграда “БАГРЯНА”. Тя е 
разположена в един от най-
предпочитаните квартали
на София – “Гео Милев” , в 
непосредствена близост до 
парк Гео Милев. Сграда
“Багряна” има уникална за 
София локация –
прекрасен парк пред 
източната си фасада , в 
близост да църквата “Света 
Троица”.

ПРОЕКТ

БАГРЯНА
гр. София, кв. Гео Милев
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Локацията е изключително
комуникативна, в близост до 
училище, детска градина, 
кооперативен пазар и търговски
центрове и в същото време далеч от 
градския шум. Сградата е решена в 
модерен дизайн и комфорт за своите
обитатели.
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Сградата се изгражда с 
дограма от троен 
стъклопакет, изолация
минимум 10см., 
облицовъчен камък
травертин, алуминиев
композитен материал –
“BOND”, блиндирани
входни врати.

ПРОЕКТ

БУЛ. БЪЛГАРИЯ
гр. София, бул. България
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Сградата се изгражда с 
дограма от троен 
стъклопакет, изолация
минимум 10см., 
облицовъчен камък
травертин, алуминиев
композитен материал –
“BOND”, блиндирани
входни врати.

ПРОЕКТ

СТАДИОН АКАДЕМИК
гр. София, кв. Редута
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АДРЕС
гр. София,
бул. Скобелев 41-43, ет. 1, ап. 3

ТЕЛЕФОН
0898 / 433 822

E-MAIL
office@dji-invest.com

За строителство, подизпълнители:
construction@dji-invest.com

УЕБ САЙТ
www.dji-invest.com


