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Предмет: 

Понуда на деловни простории 

 

 

Испраќач на Понудата: 

 

Адора инженеринг ДООЕЛ Скопје 

со седиште на ул.„Орце Николов“ бр.182А-Скопје 

Тел. +389 (0)2 5 215 215 

факс: +389 (0)2 3093 908 

info@adora.com.mk 

www.adora.com.mk 

 

Сектор недвижности и продажба: 

Д-р Драгана Д. Чифлиганец  +389 70 365 738  

Катерина Коршул +389 72 204 024  

Наташа Попова +389 78 240 354  

Соња Маџовска +389 78 240 229  

 prodazba@adora.com.mk  
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АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ – 18 ГОДИНИ ДОКАЖАНА ДОВЕРБА 

 

Адора инженеринг е лидер во високоградбата во Р.Македонија, градежна компанија која 

годинава одбележа 18 години постоење, успешно работење и ги ѕида своите најголеми 

успеси во високоградбата во Македонија. 

Адора инженеринг е меѓународно сертифицирана компанија, специјализирана и лиценцирана 

за изведување  градби која нуди сѐ на едно место, од проектирање, инвестирање, 

изведување и продажба на  недвижности, по принципот клуч на рака.  

За 18 години, развивајќи се под мотото Само делата се вистина, Адора инженеринг како 

најголем инвеститор во високата градба во Македонија изгради околу 40 елитни станбено-

деловни објекти во Македонија со над 3000 станови во Скопје, Охрид и Струмица, 300 

луксузни деловни простории, 3000 модерни паркиралишта. Компанијата израсна во бренд кој 

е синоним за доверба, врвен квалитет, општествена одговорност и концепт со кој ви нуди 

секогаш повеќе од дом и деловен простор за развој на успешен бизнис. Адора инженеринг во 

рамките на својата општествено одговорна идеологија, која низ годините прерасна во 

корпоративна традиција има изградено, донирано објекти, црковниот комплекс „Св. Јован 

Крстител“ во општина Аеродром, спомен обележјето „Богојавление Водици“ во општина 

Охрид, саат кулите во општините Ѓорче Петров и во Струмица, уредено плоштади, изградено 

базени, фонтани, многу стипендии за ученици, вработени во компанијата, поддршка на 

науката, спортот, културата, за што Адора инженеринг во изминатите 18 години има издвоено 

околу 5 милиони евра. Адора инженеринг е членка на Глобалниот Договор на ООН. 
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Потврда за успесите и проактивноста на Адора инженеринг се и освоените 

7 меѓународни признанија и над 40 национални награди. 

 

 

  

Златен медал за квалитет – Амстердам 2018г. Национална награда за квалитет 2018г. 
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БИЗНИС ЦЕНТАР “АДОРА FLATIRON СКОПЈЕ”  

Локација: Бул. Борис Трајковски бр.1 Кисела Вода – Скопје 

Ексклузивни деловни простории: 70 m² 

 

Во Адора Flatiron Скопје се продава Локал бр. 8 од 70 м², со катна висина од 4,45 метри, која 

нуди одлична можност за изведување на галерија. Влезот на Локалот се наоѓа од страна на 

ново проектирана улица. Пред самиот Локал бр.8 нудиме можност за купување на повеќе 

паркинг места.  

Локалот бр.8 од 70 м² е дел од деловниот центар Aдора Flatiron Скопје кој располага со 

современ бизнис центар на приземје и на мезанин со вкупна површина од 3.068 м². На 

приземје има 19 деловни единици со вкупна површина од 1.035 м². На мезанин има деловни 

простории со вкупна површина 1.516 м², 290 м² тераса и 300 м² ходници, катна висина од 3,16 

метри. Деловниот центар Адора Flatiron Скопје е на само 7 минути од центарот на главниот 

град, во близина на Републичкото Собрание, Градскиот трговски центар (ГТЦ), Парк Жена-

Борец, Зелено пазарче, Општа болница „Св. Наум Охридски“ (Градска болница), Осигурување 

Македонија, Олимписки базен, повеќе средни училишта. 

Атрактивната локација на деловен центар Адора Flatiron Скопје нуди  одлични  можности  за  

развивање на различни бизнис дејности.  

Бизнис центарот е препознатлив по ексклузивниот изглед, високиот квалитет, впечатливиот 

дизајн, иновативните решенија, светските стандарди, условите, ентериерот, екстериерот и 

околината. 
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