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РАБОТНО ВРЕМЕ



Професионалност и принципиелност

Друштвото за градежништво, трговија и проектирање ДДМ Инженеринг ДОО Охрид ги бележи 
своите почетоци од 2007 година со јасна визија и цел на пазот за недвижности да понуди 
луксузни, современи и квалитетни станови и да обезбеди висок стандард за урбано домување. 
ДДМ Инженеринг е компанија која е исклучително посветена на задоволување на желбите и 
потребите на секој клиент, континуирано следејќи ги современите светски трендови во 
градежништвото и архитектурата со цел да понуди поинаков концепт при креирањето на 
идеален дом.

Професионалноста и принципиелноста е основниот белег на нашата компанија и несомнено 
претставува причина за влевање на доверба и сигурност кај нашите клиенти. Ефикасноста и 
квалитетот во начинот на работа е она по што е ДДМ Инженеринг препознатлив и го креира 
високиот рејтинг на компанијата.

Нашата вредности се темелат на искуство, одговорност, посветеност и квалитет, а желбите на 
клиентите за нашата инспирација и мотивација да создадеме модерно, квалитетно и 
функционално решение за домување. Нашата примарна цел е на клиентите да им понудиме 
квалитетни, комфорни и практични станови и да им овозможиме да ја донесат вистинската 
одлука за избор на идеален дом.



Години
искуство

14
Проекти
во најава

5
Изградена
површина

4240m2

Финализирани
проекти

9
Станбени
единици

80
Задоволни
станари

250+



Создаваме концепт на современо и паметно 
домување според највисоките светски 

стандарди. Објектот во Тафталиџе е опремен 
со иновативни смарт контролни системи кои 

овозможуваат пристап и контрола на сите 
уреди во вашиот дом преку вашиот смартфон.

Паметна Контрола на вашиот дом

Иновативни 
технологии

ПристапБезбедност Термостат

Осветлување Домофон Aвтоматизација



Првокласни Материјали

Преградни ѕидови
во стан меѓу соби

W112 W115
Преградни ѕидови

меѓу два стана

Систем кнауф со дебелина од 100mm
1. Кнауф плоча 12,5мм (вкупно 4 плочи)
2. Камена волна 5цм
3. Кнауф профил Cw50
4. Кнауф профил Uw50

Rw=53db - звучна изолација

Систем кнауф со дебелина од 215mm
1. Кнауф плоча 12,5mm (вкупно 4 плочи)
2. Камена волна 2x5cm
3. Кнауф профил CW75
4. Кнауф профил UW75

Rw=65db - звучна изолација



Вкупна дебелина од 140mm и додатна
изолација - огноотпорност до 1000C˚

U=0,22 W/(m2K) - коефициент на пренос на топлина U=0.8 W/(m2K) - коефициент на пренос на топлина

W333
Фасаден sид, единечна 
метална конструкција

W115
Шесткоморни 
ПВЦ профили

VEKA - Германија, со трослојно
термопан стакло

1.  Кнауф Vidiwall HI
2. Лепило за фасада
3. Камена волна 5цм 
4. Рабиц мрежа
5. Глетувано лепило
6. Завршна фасадна
обработка

7. Кнауф плоча 12,5мм
8. Парна брана
9. Кнауф плоча 12,5мм
10. Камена волна 10цм
11. Кнауф профил CW 100
12. Кнауф Профил UW 100

• 53% подобро од максималната вредност во
пропис за енергетска ефикасност
• За илустрација, според пропис за енергетска 
ефикасност, максималниот коефициент на
пренос на топлина за застаклени површини се 
ограничува на 1,70 W/(m2K).



Вкупна дебелина од 140mm и додатна
изолација - огноотпорност до 1000C˚

НАДВОРЕШНИ БЛИНДОР ВРАТИ 
СО БОЧНО ЗАКЛУЧУВАЊЕ 

ВО ТРИ ТОЧКИ

СОПСТВЕНО ГРЕЕЊЕ И ЛАДЕЊЕ СО 
ТОПЛИНСКИ ПУМПИ ВОЗДУХ-ВОДА 

ЗА ТРОСОБНИТЕ СТАНОВИ

• Метална конструкција која е изработена од 
челични профили 30х20.
• Внатрешноста на кострукцијата е исполнета со 
исполна тврдо пресуван тервол d=30mm.
• За термо-звучна и огноотпорна изолација во 
траење од 30 мин.
• Профилите образуваат решетка која е двострано 
пуктирана со декантиран лим 2х=1.00mm.
Метална конструкција е двострано обложена со 
мазна оплеменета иверка =16mm

• Подно греење преку топлински пумпи
• Ладење со фенкојлери во дневна соба
• Санитарна топла вода преку топлински 
пумпи



О б ј е к т  Т а ф т а л и џ е

668m2

Површина на 
урбана парцела

179,32m2

Површина 
под објект 

1040,58m2

Бруто развиена 
површина

13,20m2

Висина на 
венец



Идеална локација

Настрана од градската бучава, а сепак во непосредна 
близина на бројни содржини, потребни за модерен живот.

Трговски центар, училиште, парк и детско игралиште, пазар 
и супермаркет се само дел од содржините кои се наоѓаат 
во непосредна близина на објектот во Тафталиџе, а сепак 

на доволна далечина за да обезбеди мирно живеење.

3 мин до Skopje City Mall
2 мин до Ramstore Тафталиџе

3 мин до О.У. Братство
3 мин до пазар Тафталиџе

1 мин до градинка Мајски Цвет
3 мин до ресторан Forza

3 мин до спортски центар Forza
3 мин до Палма Карпош
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