
                                               

                                                        

 

 

 

 

АЛГАРА ЛУКСОР 

                               Бул. Симеоновско шосе  

 

Жилищна сграда  „Алгара Луксор“  впечатлява със своята 

изящност, тя е олицетворение на искания и желан лукс, който ние 

като инвеститори залагаме във всеки един проект. Величествена, 

стилна и завладяваща  усети хармонията на Алгара! 

 „Алгара Луксор“  се намира на бул.“Симеоновско шосе“  51  до 

посолство Венецуела с изключително лесен и бърз достъп до всяка 

точка на град София. В непосредствена близост до автобусни 

спирки, бъдеща метростанция, супермаркети, магазини, 

ресторанти, детски градини, училища, аптеки и други. 

Проектирана в класически архитектурен стил с изтънченост, обли 

форми и топли тонове, допринасящи комфорт и вписващи се в 

обстановката на заобикалящите я посолства. 



                                               

                                                        

Този неповторим шедьовър в строителството разкрива 

величествени гледки към планина Витоша и града, практично 

проектирани апартаменти с минимален процент общи части. 

 

Апартаментите се предлагат в завършен вариант: 

За максимален комфорт, „Геострукт“ предлага изцяло завършени и 

обзаведени санитарни помещения с полиран мрамор, вградена 

санитарна система, и първата в България СПА тоалетна чиния от 

фирма „Grohe”. 

Подовите настилки в жилището се изпълняват с естествен паркет 

или италиански мрамор по Ваш  избор. 

Допълнително включени довършителни дейности в цената на 

апартамент: 

Интериорни врати, ключове и контакти, фина шпакловка. 

           

         ФАСАДА И ОБЛИЦОВКА:  

Вентилируема окачена фасада, която дава по -добра защита от 

високи и ниски температури, конденз, дъжд и шум, както и дълги 

интервали на обслужване и минимални съпътстващи разходи. За 

намаляване на консумацията на енергия за отопление и защита на 

хората от природните сили, ние използваме каменна вата Rockwool, 

чрез която изолираме шума, независимо отвън или от съседни 

помещения. Изолационните продукти на Rockwool минимизират 

енергията, консумирана от сградите за отопление и охлаждане, 

редуцирайки въглеродния отпечатък от сградите и съдействайки за 

понижаването на емисиите на въглероден диоксид и другите вредни 

емисии. Каменната вата Rockwool предлага несравнимо представяне 

по отношение на безопасността,  с което ние покриваме всички  

изискванията на стандартите за пожарна сигурност. Изграждаме 

на стените с най-висок клас керамични блокове „Wienerberger“, 

които ще Ви осигуряват естествена топлоизолация и климатизация, 

звукоизолация, пожарозащита, здравина, микроклимат, ниска 

равновесна влажност, екологичност и дълготрайност. Поставяме и 

най-новата изолация от минерална  вата от фирма „Isover“, която 

е произведена от 100% натурални суровини, за да ви осигурим най-

високо качество на въздуха. Тя е с най-добри топлоизолационни 



                                               

                                                        

свойства, огнеустойчивост, перфектни звукоизолационни 

характеристики и е устойчива на насекоми.  

 

 

 

 

Използваме профили за гипскартон RIGIPROFIL®, които увеличават 

с 50% здравината на 

стените! RIGIPROFIL® 

представлява един нов 

стандарт, уникален за 

пазара от гледна точка 

на сигурност и здравина 

на конструкциите. Те 

намаляват 

деформацията на 

преградните стени при механични въздействия и намаляване до 

минимум на риска от появата на пукнатини, благодарение на по-

голяма здравина на профилите RIGIPROFIL®. 

 

          ВИТРИНИ И ВДОХНИ ВРАТИ: 

След като създадохме един уникален по рода си 

зид от над 60 см за 

външните стени с 

впечатляваща 

вентилируема фасада, 

решихме да затворим 

този проект с красива 

алуминиева система 

Supreme S77, която е 

предложение от ново поколение от фирма 

“Alumil”  

 

 

 



                                               

                                                        

 

за усъвършенствани ремоизолирани прозоречни конструкции, които 

отговарят на високите стандарти на съвремения пазар и 

взискателния модерн дизайн. Плоски повърхности с минимизиране на 

фугите, редуциране височината на видимата част на рамката, 

повишаване на конструкциите и висок клас на защита от взлом са 

само част от предимствата на решенията. Системата спомага за 

балансираната икономика на енергия благодарение на всиокия си клас 

енергийна ефективност. За входните врати е предвидена също 

система oт фирма“Alumil“,  но модел M11000, който  е с прекъснат 

термомост и това я прави подходящ за този тип врати. Поради 

добрите топлоизолационни качества. 

 

Профилна система за прозорци Schüco AWS 

70.HI са прозорци, които комбинират 

ефективни решения за широк диапазон 

функционални, архитектурни и проектни 

изисквания в една високо термоизолираща 

система . Впечатляващо свойство на Schüco 

AWS 70.HI е подобрената топлоизолация при 

строителна дълбочина 70 мм – коефициент на 

топлопреминаване от 1,5 W/m2К и 

шумоизолация 49 dB. Разнообразието от 

профили и аксесоари позволява множество 

области на приложение – елементи за  

 

 

 

 

 

вграждане във фасада, съвместимост система за врати Schüco ADS, 

различни възможности за отваряне, включително навън, 

възможност за автоматизация на отварянето и степен на 

взломоустойчивост до RC3. 

 



                                               

                                                        

ВОДОПРОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ: 

 

 

1.Водопроводна инсталация: 

Тръбите на водопроводната инсталация са полипропиленови. Този 

вид тръби не отлагат котлен камък по стените си и не корозират. 

По време на експлоатационния срок не се променя светлото сечение, 

а от там и колебания в налягането не се очакват. Избирайки 

продуктите на WAVIN EKOPLASTIK ние получаваме най-

качествените полипропиленови тръби на пазара. 

 

2.Канализационна инсталация: 

-За битови нужди: 

Тръбите на канализационната инсталация се предвиждат от типа 

“безшумни”.  

Материалът и структурата на тръбите, както и мерките взети при 

монтажа и укрепването им, позволяват снижаване на шума от 

оттичащата се вода, да бъде сведен до минимум. 

-Отводнителна инсталция: 

Система от воронки, решетки и тръби се предвижда да улавя и 

отвежда всички дъждовни води. Скритите воронки под настилката 

на терасите „невидимо” ще вършат своята работа, без да 

нарушават естетиката и дизайна на тази част от сградата. 

-Отводняване на газовите котли и климатичните тела: 

Инсталацията за отводняване на климатичните тела и газовите 

котли е изцяло скрита и изключително надеждна. Включването и в 



                                               

                                                        

канализацията на сградата ще се извърши през сифони. По този 

начин се възпрепятства проникването на канализационни газове в 

климатичните тела, а от там и в жилищните помещения. 

Ще бъде поставена модулна система чрез която ще се осъществява 

меренето на изразходваната  вода с дистанционно отчитане. Не се 

налага посещение на инкасатор и влизане в дома за отчети. 

 

ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ ЧРЕЗ 

ХИБРИДНА СИСТЕМА:  

Предвидили поставяне на хибридни системи 

за отопление и охлаждане от фирма 

“IMMERGAS”, които се характеризират с 

най-съвременната технология, която 

съчетава високоефективен газов котел с 

термопомпа за възобновяема енергия. Те 

могат да бъдат до 35% по-ефективни от 

обикновения газов котел, като ви спестяват 

пари от сметките за енергия на вашия дом и 

намаляват до минимум общите вредни 

емисии в атмосферата. Хибридната система 

се състои от комбиниран газов котел, който е монтиран на закрито, 

заедно с термопомпа, която е разположена отвън. Всеки киловат 

електроенергия, използвана от хибридна система, генерира 3 до 4 

пъти повече от възобновяемата топлина от външния въздух, което 

осигурява изключителна енергийна ефективност. 

 

          ОБЩИ ЧАСТИ И АСАНСЬОРИ: 

Общите части са  проектирани с модерна визия и ще бъдат 

изпълнени с висок клас материали. Стените на партера, 

стълбищата и етажните фоайета са предвидени да бъдат 

изпълнени с италиански камък и ламперии, настилката ще бъде от 

гранитни плочи, както и окачен таван по дизайнерски проект и 

осветление. За комфортно предвиждане на обитателите вътре в 

сградата се предвидени 4 броя асансьори “OTIS” от най-висок клас 

без машинно отделение със скорост 1.0m/s. Плавна и безшумна 

работа чрез най-новата асансьорна технология и тестове за 

качество, извършвани след всеки монтаж За разлика от 



                                               

                                                        

конвенционалните системи за контрол на асансьорите, които 

регистрират само желаната посока на движение, нашата система 

за контрол от разстояние взема под внимание желаните етажи и 

броя на чакащите пътници, за да подобри значително 

ефективността и удобството. 

 

Ние, следваме и изпреварваме тенденциите на пазара за търсенето, като 

ще предложим на живущите един високоефективен, енергоспестяващ 
продукт  - тяхното бъдещо жилище! 

 

 

 


