
МІНСІЗ  
БЕДЕЛ

Сонау 2003 жылы 4 адамнан тұратын шағын компания 
алдына үлкен мақсат қойды: құрылыс саласындағы 
көшбасшылардың бірі болу.
Өз жұмысына деген сүйіспеншілік, өз еліне, өз халқына 
пайдалы болуға ұмтылу, құрылыс бизнесінің барлық 
салаларына кәсіби көзқарас – біздің компания табысының 
қарапайым құрамдас бөліктері.

Барлық жұмыс кезеңінде біз 2 миллион шаршы метрден 
астам тұрғын үй салып, пайдалануға берілді, бізге ондаған 
мың қазақ отбасылары сенім артып отыр.

БІЗ ӨЗ ІСІМІЗДІ  
СҮЙЕМІЗ



Алматы, Әуезов ауданы, Төле би к-сінен  
солтүстікке қарай, Үлкен Алматы өзенінің бойында
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Adele – Алматының заманауи 
ауданында орналасқан жайлы тұрғын 
үй кешені. Сайран көліне және 
Үлкен Алматы өзенінің жағалауына 
жақын орналасуы, сондай-ақ 
ауданның дамыған инфрақұрылымы 
мегаполиспен және оның 
мүмкіндіктерімен тығыз байланысты 
сақтай отырып, белсенді өмір салтын 
ұстануға, таза ауада уақыт өткізуге 
мүмкіндік береді.

Дәл осы жерден сіз дамыған 
инфрақұрылым мен өзенге жақын 
тыныштық пен қала қарбаласының 
үйлесімін таба аласыз.
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Жаяу қашықтықта қажеттінің бәрі бар:
  «Сайран» Автобекеті 

  «Тастак» әмбебап базары

  Балабақша және мектеп

  Magnum

  Сайран көлінің қала жағажайы

Сайран мен Үлкен Алматы көлдері қала 
тұрғындарының әрқашан тартылыс 
мекені болған және болып қалады.

Іргелес инфрақұрылымды жобалау 
кезеңінде біз Үлкен Алматы 
жағалауының жақындығын ескердік. 
Нәтижесінде тұрғын үй кешенінің 
аумағында үйлесімді жалғасы ретінде 
жаяу жүргіншілер бульвары пайда 
болды.



БӘРІ ЖАҚЫН
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БӘРІ БАҚЫТТЫ  
ӨМІР ҮШІН



Әр таң сайын жүгіруді сүйетіндер үшін 
ADELE Residence бірінші қабатында 
жайлы наубайханадан жаңа піскен, 
кофе мен кондитерлік өнімдердің хош 
иісі қарсы алады.
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Жерүсті және жерасты автотұрақтары, 
барлық жастағы балаларға арналған 
ойын алаңдары, «маңайдағы дүкендер» – 
мұның барлығы ADELE Residence 
тұрғындарының жайлы уақыт өткізуі үшін.



БАРЛЫҒЫ ЖАЙЛЫ  
ӨМІР ҮШІН
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Үйдің қанқасы монолитті құрылыс 
технологиясына негізделген, 
сыртқы қабырғалары газ блогынан 
жасалған және базальт плитасымен 
оқшауланған. Заманауи сапалы қасбет.

ADELE Residence тұрғын үй кешенінің 
барлық ғимараттары мемлекеттік 
құрылыс нормаларының талаптарына 
сәйкес, 9 баллға дейінгі сейсмикалық 
жүктемелерге төтеп береді.



БАРЛЫҒЫ сіздің 
жайлылығыңыз үшін

«Адель» тұрғын үй 
кешенінің барлық үйлері:

Жеке мүлікті сақтауға арналған 
ТҰРМЫСТЫҚ 
ҚОСАЛҚЫ бөлмелер

Жоғары жылдамдықты 
ДЫБЫССЫЗ  
жүк тасымалдау және жолаушылар 
ЛИФТТЕРІЭлектрондық 

құлыптау жүйесімен 
жабдықталған



Барлық пәтерлер қара 
әрлеуде және еркін 
жоспарлауда, бұл 
СІЗГЕ өзіңіздің жеке 
кеңістігіңізді жасауға 
мүмкіндік береді.
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Өртке қарсы  
АВТОМАТТЫ 
ЖҮЙЕЛЕР

Тәулік бойғы аумақтың 
бақылау жүйесі



ПӘТЕР ЖОСПАРЛАРЫ dele
Residence

25, 26, 27, 31, 32, 33 блоктар 
2-5 қабаттар

56,14

78,99

34,79

47,26 50,01

78,08

36,22



2 бөлмелі пәтер  
Ауданы 56,14 кв.м

56,14

Ұсынылған фотосуреттер, жобаның сипаттамасы, пәтерлерді жоспарлау шешімдері 
және кешеннің абаттандырылуы жарнамалық сипатқа ие, тұрғын үй кеңістігін 
ұйымдастырудың үлгісі болып табылады және де жария ұсыныс болып табылмайды, 
құрылыс және пайдалану кезінде өзгертілуі мүмкін.

2 бөлмелі пәтер  
Ауданы 78,08 кв.м 

Ә/Х

Жатын 
бөлме

Ас 
бөлме

Ә/Х

Тұрғын 
бөлме

Тұрғын 
бөлме

78,08

Жатын 
бөлме

Ас 
бөлме
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22, 30 блоктар
2-13 қабаттар

46,21

81,97

62,91 47,08 43,15 43,15

96,51

ПӘТЕР ЖОСПАРЛАРЫ



1 бөлмелі пәтер  
Ауданы 43,15 кв.м 

3 бөлмелі пәтер  
Ауданы 96,51 кв.м 

2 бөлмелі пәтер  
Ауданы 62,91 кв.м 

Ә/Х
Ә/Х

Ә/Х

62,91
43,15

96,51

Жатын 
бөлме

Жатын 
бөлме

Ас 
бөлме

Ас 
бөлме

Ас 
бөлме

Тұрғын 
бөлме

Тұрғын 
бөлме

Тұрғын 
бөлме

Тұрғын 
бөлме

Ұсынылған фотосуреттер, жобаның сипаттамасы, пәтерлерді жоспарлау шешімдері 
және кешеннің абаттандырылуы жарнамалық сипатқа ие, тұрғын үй кеңістігін 
ұйымдастырудың үлгісі болып табылады және де жария ұсыныс болып табылмайды, 
құрылыс және пайдалану кезінде өзгертілуі мүмкін.
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23, 29 блоктар
2-13 қабаттар

65,80

80,38 80,43

43,15 48,61 43,15

65,76

ПӘТЕР ЖОСПАРЛАРЫ



1 бөлмелі пәтер  
Ауданы 48,61 кв.м 

2 бөлмелі пәтер  
Ауданы 65,80 кв.м 

48,61

65,80

Ә/Х
Ә/Х

Жатын 
бөлме

Ас 
бөлме

Ас 
бөлме

Тұрғын 
бөлме

Тұрғын 
бөлме

Ұсынылған фотосуреттер, жобаның сипаттамасы, пәтерлерді жоспарлау шешімдері 
және кешеннің абаттандырылуы жарнамалық сипатқа ие, тұрғын үй кеңістігін 
ұйымдастырудың үлгісі болып табылады және де жария ұсыныс болып табылмайды, 
құрылыс және пайдалану кезінде өзгертілуі мүмкін.
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34 блок
1 қабат

70,06

47,14 47,13

70,07

107,14 70,07

ПӘТЕР ЖОСПАРЛАРЫ



70,07
2 бөлмелі пәтер  

Ауданы 70,07 кв.м 

3 бөлмелі пәтер  
Ауданы 107,14 кв.м 

Ә/Х

Ә/Х

Ә/Х

107,14

Жатын 
бөлме

Жатын 
бөлме

Жатын 
бөлме

Ас 
бөлме

Ас 
бөлме

Тұрғын 
бөлме

Тұрғын 
бөлме

Ұсынылған фотосуреттер, жобаның сипаттамасы, пәтерлерді жоспарлау шешімдері 
және кешеннің абаттандырылуы жарнамалық сипатқа ие, тұрғын үй кеңістігін 
ұйымдастырудың үлгісі болып табылады және де жария ұсыныс болып табылмайды, 
құрылыс және пайдалану кезінде өзгертілуі мүмкін.



ADELE Residence тұрғын-
үй кешенінде құрылыс 
барысында пәтер сатып 
алу әрқашан сіздің 
болашағыңызға және сіздің 
отбасыңыздың болашағына 
тиімді инвестиция болып 
табылады.

ТЕК ҚАНА ПАЙДА dele
Residence



  Қазақстандық банктерден арнайы бағдарламалар  
       бойынша ипотекалық несиелеу (Отбасы Банк,  
       CenterCredit, Freedom Finance Bank)

  «7/20/25»несиелеу бағдарламасы

  Ипотека бойынша бастапқы жарна 20%-дан

  Әзірлеушіден ыңғайлы бөліп төлеу әдісі:
  30/30/30/10 – 9 айға бөліп төлеу (бастапқы жарна 30%,  

      кейінгі әрбір 3 ай сайын 30%, қолданысқа берілгенге дейін  
      соңғы төлем 10%)

  50/50 – 9 айға бөліп төлеу (бастапқы жарна 50%, қолданысқа  
      берілгенге дейін соңғы төлем 50%)

  Мәмілені ресімдегеннен кейін кез келген уақытта  
       үлесті сату мүмкіндігі

  5 пәтерден көп сатып алған жағдайда арнайы бағалар  
       мен жеңілдіктер қарастырылады

  Жеңілдіктердің икемді жүйесі: 100% төлеу кезінде  
      10%-ға дейінгі жеңілдік бар

Qazaq Stroy сатып  
алушылары үшін:



АСТАНА:АЛМАТЫ:

Сізді Qazaq Stroy-дың басқа  
нысандары қызықтыруы мүмкін

AZURE тұрғын үй кешені 
(Алматы ауданы,  

Тәуелсіздік даңғылы / 
Райымбек батыр көшесі)

A-CITY  
тұрғын үй кешені  
(Алматы ауданы, 

Байтұрсынов к-сі / 
Жүргенев к-сі)

«12 месяцев»  
тұрғын үй кешені  
(Алмалы ауданы,  

Мұратбаев к-сі /Мақатаев к-сі)

«Alma City 4/2»  
тұрғын үй кешені  

(Наурызбай ауданы,  
Алатау даңғ. / Төле би к-сінен 

солтүстікке қарай)

«Квартал на Кассина» 
тұрғын үй кешені  
(Түркісіб ауданы,  

Сейфуллин даңғ. / 
Кассина к-сі, 146)

«Кристалл»  
тұрғын үй кешені 

(Бостандық ауданы,  
Абай даңғ. / Тұрғыт Озал к-сі)


