




Make Yourself Great



GJENERATË E RE NË KONTAKT.

Me një vendndodhje shumë pranë Bulevardit të Ri, objekti filloi punimet në muajin 
Korrik të 2017 dhe është një alternativë shumë e mirë për të gjithë ata që dëshirojnë 
një apartament komod apo njësi shërbimi funksionale. Krijimi i kësaj hapësire publike 
do të ofrojë një qendër të re për komunitetin, gjithashtu do të sherbejë edhe si pasazh 
për këmbësorët. Objekti ngrihet me 9 kate mbi tokë, me cilësi të lartë ndërtimi, me 
tarraca të gjelbëruara, të cilat ofrojnë mundësinë e një jetese pranë natyrës edhe pse 
pozicionuar në një zonë urbane. Një struktrë unike në zemër të qytetit. 

SiRI



NEW GENERATION IN KONTAKT.

Located near to New Boulevard, construction started in July 2017 and it’s a very good 
opportunity for all those who want a relaxed and functional apartment or service unit. 
Creating this public space will provide a new community center, and will also serve as 
a pedestrian passage. Object is 9 floor tall, with high construction quality, green roofs, 
which makes it an added edge to nature even though positioned in an urban area. A 
unique structure in the heart of the city.
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APARTAMENT 1+1 

Apartamenti ofron zgjidhje funksionale, duke maksimalizuar komoditetin. Transparenca e 
fasadës ofron sasinë e dritës së nevojshme si dhe mundësinë e shijimit të peizazhit përreth. 

..........

1 BEDROOM APARTMENT

Apartment offers a functional solution, by maximizing the commodity. Façade transparency 
offers the necessary amount of light also the possibility of enjoying the view.
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APARTAMENT 2+1

Me një kompozim të mirëorganizuar dhe me një zonim të qartë funksional. Një apartament 
komod dhe luksoz në të njëjtën kohë. Zhgjedhja perfekte për familjen tuaj.

..........

2 BEDROOM APARTMENT

With a well-organized composition and a good and clear functional zone. Luxury and comfort-
able apartment at the same time. Perfect choice for your family.



APARTAMENT 3+1

Ideal për ata që kanë nevojë për më shumë komoditet. Me një ndriçim optimal në çdo dhomë. 
dhe me një ndarje të qartë funksionale.

..........

3 BEDROOM APARTMENT

Ideal for those who need more commodity. With an optimal lighting in every room and with a 
clear functional separation. 
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APARTAMENT 3+1

Me një pozicionim në kënd të objektit ky apartament ofron një ajrim të mirë si dhe shijimin e 
peizazhit përreth.

..........

3 BEDROOM APARTMENT 

With a position at the angle of the object this apartment offers a good ventilation, also the 
possibility of enjoying the view. 



APARTAMENT 3+1

Ideal për ata që kanë nevojë për më shumë komoditet. Me një ndriçim optimal në çdo dhomë. 
dhe me një ndarje të qartë funksionale.

..........

3 BEDROOM APARTMENT

Ideal for those who need more commodity. With an optimal lighting in every room and with a 
clear functional separation. 
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APARTAMENT 3+1 me verandë

Ndarja e ambjentit të natës nga ai i dites realizohet që në hyrje, duke i bërë këto dy zona më 
diskrete kundrejt njëra-tjetrës. Përpara apartamentit shtrihen dy tarraca të gjelbëruara të cilat 
i japin atij një atmosferë me pranë natyrës.

..........

3 BEDROOM APARTMENT with verandas

Separation of the day and night spaces is realized since in the entrance, by making this two 
spaces more discrete according to each other. In front of the apartment lie two green terraces 
which give it an atmosphere near the nature.







NJËSI SHËRBIMI

Njësitë e shërbimit ofrojnë diversitet në formulimet e tyre në mënyrë që të jenë fleksibël në 
varësi të aktivitetit që do zhvillohet në to. Duke krijuar një pasazh lidhim anën perëndimore me 
atë lindore në mënyrë që objekti të jetë poroz. Njësitë e shërbimit ndodhen në katin përdhe në 
mënyrë që të kenë kontakt direkt me rrugën. Ndërsa zyrat dhe shërbimet e tjera ndodhen në 
katin e parë, duke krijuar një shtresëzim të funksioneve në objekt.

..........

SERVICE UNITS

Service units offer diversity in their formulations in order to be flexible depending on the activi-
ty that takes place in them. We have created a passage in order to connect the East and West 
side so that the object to be porous. Service units, are located on the ground floor in order to 
have direct contact with the road. While offices and other services are located on the first floor, 
creating a stratification of functions in object.

Kontakt | SiRI

16



PARKIME

SiRI ofron parkim nëntokësor i cili përmbush nevojat e komunitetit. Këtu mund të përzgjidhni 
vëndparkimin tuaj nga njësitë që ofrohen. Ambienti ofron sinjalistikën e nevojëshme, ajrimin 
natyral dhe një siguri maksimale.

..........

PARKING

SiRI offers underground parking which fullfills the needs of the community. Here you can 
choose your parking from the units that are offered. The environment provides the necessary 
signage, natural ventilation and maximum safety.
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DRITARE PLASTIKE

Dritaret duhet të sigurojnë mbrojtje efektive ndaj kushteve të pafavorshme të 
motit, zhurmave, dhe të kenë një raport të mirë në kosto-cilësi. Sistemet tona 
të dritareve plastike janë dopio xham dhe të mbushur me gaz Argon midis 
tyre për termoizolim.

..........

PLASTIC WINDOW 

Windows should offer the most effective protection due to the unstable weath-
er condition and noises, they also should have a good ratio in cost-quality. 
Our plastic window systems are double glass and filled with Argon gas be-
tween them and thermo-isolation.
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FASADË E VENTILUAR

Fizika e ndërtimit dhe projektimit të fasadave, është një ndër pikat më të 
rëndësishme, së cilës i dedikohet, jo vetëm kohë, por edhe përkujdesje në 
zgjedhjen e materialeve dhe teknikave të përdorura në Kontakt. Teknologjia 
e fasadave të ventiluara mbetet një ndër përzgjedhjet më të mira në përm-
bushjen e këtyre parametrave.

..........

VENTILATED FACADE 

Physics of the building and facade design, is one of the most important 
points, dedicated to it, not just time, but also taking care for the choice of 
materials and techniques used in Kontakt. Ventilated façade technology re-
mains one of the best choices in fulfilling these parameters.














