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BI Group ұсынады!
«Премьера» тұрғын үй кварталы – бұл Астананың дәл жүрегінде орналасқан шығармашылық кварталы.
Үйлері әлемдік өнер туындысымен салынған, жерасты паркингі қанық бояуларымен таңқалдырған, ал әр
қабаты өз үлгісімен көз тартқан үйлер жер бетінде бар ма екен?
Мұнда «Премьерада» біз Сіз үшін шығармашылыққа арналған кеңістік жасадық. Үйлердің өзіндік сәулеті, биік
төбелері міндетті түрде Сізді шабыттандырып, қиялыңызға қанат бітіреді.
«Премьера» - жарқын тұлғалардың немесе өмір мен өнерді бағалайтын барлық жандардың шығармашылық
аумағы.

ЖК «Премьера» - это творческий квартал в самом сердце Астаны. Есть ли еще в мире место, где дома
посвящены видам искусств, подземный паркинг поражает сочностью красок, а каждый этаж в доме звучит на
свой лад?
Здесь, в «Премьере», мы создали для Вас простор для творчества. Оригинальная архитектура домов,
высокие потолки непременно вдохновят Вас на то, чтобы воспарить душой и подумать о прекрасном…
«Премьера» - территория ярких личностей, ценителей искусства и всех, для кого жизнь – это творчество!
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Беделді орта
«Премьера» Астананың сол жағалауында, Қабанбай батыр даңғылының бойында орналасқан. Жанында әр
қала тұрғынына белгілі ғимараттар - қалалық цирк пен «Keruencity» сауда орталығы бар. Олар, Сіз қонаққа
шақырғандар үшін ең жақсы бағдар болады.
«Премьера» кешенінің сәтті орналасуы қаланың кез келген жеріне тез жетуге мүмкіндік береді. Бұл жерден
жаңа және тарихи орталықтарға шамамен 10 минутта және әуежайға дейін 20 минуттан аспайтын уақытта
жетуге болады.
«Премьера» қаланың көрікті және экологиялық таза ауданында орналасқан. Оның дамыған инфрақұрылымы
мұнда алғашқы күннен бастап жайлы өмір сүруге мүмкіндік береді. Қала орталығының барлық
артықшылықтары – Сіздің билігіңізде: сауда-ойын-сауық орталықтар, сәнді бутиктер, қаланың көрікті
жерлері...
Сізде әрдайым өз кешіңізді немесе демалыс күніңізді қалай өткізуді таңдау еркіндігі болады. Бәйтеректің
маңында кездесу, балаларды океанариумға апару немесе қалалық саябақта серуендеу – бұның барлығын
жеңіл жүзеге асыра аласыз!

Престижное окружение
«Премьера» расположена на левобережье Астаны, в самом начале проспекта Кабанбай батыра. Рядом
находится городской цирк и торговый центр «Keruencity» - здания, известные каждому горожанину. Они
станут лучшим ориентиром для всех, кого вы пригласите в гости.
Удачное расположение «Премьера» позволяет быстро добраться в любую точку города. Отсюда, буквально 10
минут пути до нового и исторического центров и не более 20 минут до аэропорта.
«Премьера» находится в привлекательном, экологически чистом районе города. Его полностью развитая
инфраструктура позволит жить здесь комфортно с самого первого дня. В нашем распоряжении все прелести
центра города: торгово-развлекательные комплексы, модные бутики, достопримечательности…
Вы всегда будете свободны в выборе, как провести вечер или выходной день. Назначить встречу у символа
города Байтерека, сводить детей в океанариум или погрузиться в размеренные думы в городском парке – все
это без труда сможете воплотить в жизнь.
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Премьералық қойылым
«Премьера» тұрғын үй кварталы – өзіндік көркемөнер квартеті. Мұндағы үйлер 4 тұжырымдамада ұсынылған:
кескіндеме өнері, музыка, әдебиет және кино. Шабыт аллеясында серуендеп, Сіз көркемөнер галлереясына
тап болғандай боласыз. Айналаңызда бірінен кейін бірі «Премьера» үйлерінің көркем бейнесі ашылады. Ал
жайқалып тұрған жасыл желектер осы бейнелерге сән беріп, көмкеріп тұр...

Аллея

Премьерный показ
Жилой квартал «Премьера» - своеобразный квартет искусств. Дома здесь представлены в четырех
концепциях: живопись, музыка, литература, кино. Гуляя по аллее Вдохновения, Вы словно попадаете в
художественную галерею. И тут, вокруг Вас один за другим, подобно живописным полотнам, возникают дома
«Премьеры». А кроны деревьев формируют прекрасное обрамление для этих картин…
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Тамаша атмосфера
«Премьера» тұрғын үй кешені қала шуынан демалып, таза ауамен тыныстауыңызға мүмкіндік береді.
Шаммен жарықтандырылған кешен саяжолы Сізге күн сайын асықпай серуендеп, өмірден ләззат алуға
шақырады.
«Премьера» ТҮК қамал тәрізді, өз тұрғындарын жауын-шашыннан қорғайды. Барлық жағынан үйлермен
қоршалған тұрғын үй кварталының ішкі аулалары өтпелі желден қорғалған: Сіз өзіңізді тек пәтерде ғана емес,
үйде де, аулада да тіпті кварталда да жайлы сезінесіз.

Превосходная атмосфера
Жилой комплекс «Премьера» позволят Вам постоянно наслаждаться свежим, чистым воздухом.
Аллея комплекса, освященная фонарями, предоставляет Вам возможность приятных каждодневных
пешеходных прогулок.
ЖК «Премьера», словно крепость, оберегает своих жильцов от ненастья. Внутренние дворы жилого
квартала, окруженные домами со всех сторон, защищены от коварных сквозных ветров: Вы сможете
чувствовать себя комфортно не только в квартире, но и в доме, во дворе, в квартале.
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Аса қызықты уақыт өткізу
Премьера» кешенінде үлкендер де, кішкентайлар да уақытын көңілді өткізеді, себебі мұнда әркімнің
көңілінен шығатын іс табылады. Әдемі аула көп қырлығымен, қызықтылығымен және пайдалығымен көз
тартады. Кішкентай балалар тек табиғи материалдардан салынған ойын алаңдарында ойнай алады, ал
үлкендеу балалар үшін спорт алаңы тамаша жерге айналады. Мұнда балалар өз шеберліктерін жетілдіріп,
мектептен тыс уақытын белсенді өткізе алады.
Ал әжелер мен аталар және тыныштықта отырғысы келгендер үшін қаланың қым-қуыт тірлігінен бір сәт болса
да демалуы үшін барлық жағдай жасалған. Ауладағы керемет атмосфера олардың көңілінен шығады:
балалардың көңілді күлкісі, жасыл ағаштар және сүйіспеншілікпен жасалған ландшафты дизайн.

Прелюбопытный досуг
В «Премьере» будет весел и стар, и млад, ибо каждому здесь найдётся занятие по душе. Красивый двор
является также функциональным и включает в себя много интересного и полезного. Дети помладше могут
резвиться на детских площадках, сооруженных исключительно из натуральных материалов, а для детей
постарше идеальным местом для время провождения станет спортивная площадка. Там ребята смогут
оттачивать свое мастерство и активно проводить свободное от школы время.
А для бабушек, дедушек и всех, кто хочет посидеть в тишине и спокойствии, идеально подойдут удобные
лавочки в тени деревьев. Им придется по душе необычайная атмосфера во дворе: детский радостный смех,
зеленые деревья и кустарники, ландшафтный дизайн, созданный с любовью и заботой нашими
проектировщиками. Погрузитесь в свой идеальный мир в комфорте и безопасности!
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Аса қауіпсіздік
«Премьера» ТҮК – бұл өзіндік инфрақұрылымы ойластырылған «қала ішіндегі қала». Оның аулалары
көліктердің кіруі үшін жабық, сол себепті аулада ойнап жүрген өз балалары үшін ата-аналарға уайымдамаса
да болады. Бейнебақылау жүйесі мен күзет постының арқасында түн уақытында мұнда күндізгідей тыныш.
Автокөліктер үшін күзетілетін жерасты паркингі көзделген, ол кварталдың барлық тұрғындары үшін
есептелген.

Предельная безопасность
ЖК «Премьера» - это своеобразный город в городе с продуманной инфраструктурой. Его дворы закрыты для
въезда автомобилей, и потому родителям не стоит беспокоится за детей, играющих во дворе. Благодаря
системе видеонаблюдения и посту охраны, ночью здесь также спокойно, как и днем. Для автомобилей
предусмотрен охраняемый подземный паркинг, который рассчитан на всех жильцов квартала

12

13

Аса сенімді материалдар
«Премьера» сәулет ансамблі америкалық неоклассика стилінде тұрғызылған, оған қарапайым тікбұрышты
формалар, ұстамды сонымен бірге әркелкі декорациялық безендіру, бағалы, бірақ тым мәнерлі емес бейне,
дұрыс пропорциялар тән.
Фасадтарды безендіру үшін Астананың өткір континенттік климатына сәйкес келетін материалдар таңдалды.
Клинкер кірпіш – өзінің тиімді сипаттамаларының арқасында қазір көп тараған тас. Оны сыртқы әрлеу үшін
пайдалану кездейсоқ жайт емес. Бұл оның қасиеттеріне байланысты: дымқыл сіңірудің төмен деңгейі, аязға
төзімділік, аса беріктік, жылу өткізу қасиеті, сәнділіктің жоғарғы деңгейі.
Үйді сырттай бірегей және тартымды қылу үшін травертин – төзімділіктің нышаны деп айтуға болатын табиғи
тас қолдынылады: ол уақыт өте келе тозбай, керісінше, тіпті көркейе түседі.

Надежные материалы
Архитектурный ансамбль «Премьера» выдержан в стиле американской неоклассики, которой свойственны
спокойные прямоугольные формы, сдержанное и в то же время разнообразное декоративное оформление,
полный достоинства, но не вычурный вид, выверенные пропорции. Для оформления фасадов выбраны
материалы, наиболее подходящие для резко континентального климата Астаны. Клинкерный кирпич –
камень, набирающий сегодня популярность благодаря своим привлекательным характеристикам. Он не
случайно используется для наружной отделки. Это обусловлено его свойствами: низким уровнем
влагопоглощения, превосходной морозоустойчивостью, особой прочностью, теплопроводными
характеристиками, высокой степенью декоративности.
Сделать дом внешне уникальным и привлекательным призван травертин – натуральный камень, который
можно назвать символом долговечности: он не только не стареет, но с годами становится лучше.
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Аса данагөй ұйым
Үйдегі жайлылық мозайка тәрізді, көптеген бөлшектерден құралады. «Премьера» инженерлік коммуникациялар жүйесі
барынша ойластырылған, Сіз енді ұсақ-түйектерге аса мән бермесеңіз де болады.

Лифттер
Холда Сізді жайлы Silver лифттері қарсы алады. Бұл лифтте жүру мүлдем дыбыссыз және Сіз өз қабатыңызға қалай
көтерілгендігіңізді байқамайсыз.

Жылыту
Ішкі жылыту үшін металлпластик құбырлардан жасалған әр пәтерде көлденең тарамы бар екіқұбырлық жүйе қолданылады.
Жылуды жіберу сапасы жоғары сорғы жабдығының көмегімен жүргізіледі.

Электрмен жабдықтау
Мыс тарамы бар (полихворвинил оқшаулауы бар үштарамды) сымдар мен кабельдер қолданылады. Электр қуатын есепке алу
аспаптары – электрондық микропроцессорлық есептеуіштер. Әр пәтер есептеуішінің көрсеткіштері автоматты түрде деректерді
жинау және жіберу құрылғысына келіп түседі.

Бейнебақылау
«Премьера» тұрғындары өздерін толық қауіпсіздікте сезіну үшін аумақ периметрі бойынша ажыратымдылығы жоғары және
сигналды диспетчерлік пультке жіберетін бақылау бейнекамералары орнатылған. Оған қоса, кіреберістер мен паркинг
бейнекамералармен жабдықталған. Қауіпсіздікті бақылауды күзет посты (паркингте) және диспетчерлік қызмет жүргізеді.

Премудрая организация
Комфорт в доме, подобно мозаике, складывается из множества деталей. Система инженерных коммуникаций «Премьера»
продумана настолько, что Вам не придется заострять внимание на мелочах.

Лифты
В холле Вас встретят кофортные лифты Silver. Поездка на этом лифте будет абсолютно бесшумной, и Вы даже не заметите, как
окажитесь на своем этаже.

Отопление
Для внутреннего комфорта отопления используется двухтрубная система с поквартирной горизонтальной разводкой из
металлопластиковых труб. Подача происходит с помощью высококачественного насосного оборудования.

Электроснабжение
Применяются провода и кабели с медными железами (трёхжильные и полихлорвиниловой изоляцией). Приборы учета
электроэнергии – электронные микропроцессорные счетчики. Показания счетчиков из каждой квартиры автоматически
поступают на устройство сбора и передачи данных (УСПД).

Видеонаблюдение
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Для того, чтобы жители «Премьеры» почувствовали себя в полной безопасности, по периметру установлены обзорные
видеокамеры с повышенным разрешением и выводом сигнала на диспетчерский пульт. Помимо этого видеокамерами
оборудованы входы в подъезды и паркинг. Контроль безопасности ведет пост охраны (в паркинге) и диспетчерская служба.
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Аса қызықты безендіру
«Премьера» үйлері Дали суреттері Пикассо суреттеріне ұқсамайтындай, бір-біріне ұқсамайды. Холдар мен
қабаттар айтарлықтай ерекше.
Мысалы, «музыкалық» үйдің Фа қабатында тұруға болады. Көркемөнердің қай түрі Сізге жақынырақ болса,
соған байланысты үй таңдауыңызға болады. Егер Сіз «Кескіндемеде» өмір сүрсеңіз, Сізді суретші деп, ал егер
«Музыкада» өмір сүрсеңіз – музыкант деп, «Әдебиетте» - әдебиетші, «Кинода» - режиссер деп атайды.
Бұл сәттен бастап муза Сізді бір сәтке де қалдырмайды!

Преинтересное оформление
Дома «Премьеры» не похожи один на другой так же, как картины Дали не похожи на картины Пикассо. Холлы
и этажи выглядят весьма необычно.
К примеру, в «музыкальном» доме можно жить на этаже Фа. Где еще, как не в «Премьере», этажи не считают,
а пропивают и рисуют? Выбирайте дом по тому, какое из искусств Вам больше по душе. Если вы живете в
«Живописи», вас будут именовать Живописцем, если в «Музыке» - станете Музыкантом, если в
«Литературе» - назоветесь Литератором, а если в «Кино» - Режиссером.
И с этого момента муза не покинет Вас ни на миг!

18

19

Басымдықты кеңістік
«Премьера» пәтерлері өзіңізді барынша еркін сезінуіңізге мүмкіндік береді.
Шығармашылық үшін кеңістік – бұл біз «Премьерада» жүзеге асыруға тырысқан үй сапасы және оны
мыналарда сезінуге болады:
ауданы 43,94 м2 бастап 185,73 м2 дейін ыңғайлы жоспарлаулар;
биік үш метрлік төбелер;
үлкен қонақжай;
сыйымдылығы үлкен асүй;
кең жатын бөлме;
икемді жоспарлаулар және пәтерлерді біріктіру мүмкіндігі;
сыртқы қабырғалардың төмен дыбыс пен жылу өткізгіштігі.
«Премьерада» қоршайтын кеңістік Сізді өз пәтеріңізді шынайы көркемөнер туындысына айналдыру үшін
шабыттандырады!

Преобладающий простор
Квартиры «Премьеры» вдохновят Вас на то, чтобы почувствовать себя максимально свободно. Простор для
творчества – вот то качество жилья, которое мы постарались воплотить в «Премьере», и его можно
почувствовать во многом:
удобные планировки площадью от 49,94 м2 до 185,73 м2
высокие трехметровые потолки
большая гостиная
вместительная кухня
просторная спальня
гибкие планировки и возможность объединения квартир
низкая шумо- и теплопроводность наружных стен.
Пусть простор, который окружит Вас в «Премьере», вдохновит на то, чтобы превратить свою квартиру в
настоящее произведение искусства!
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Аса кең паркинг
Паркинг шығармашылық болады деп кім ойлапты? «Премьера» паркингін көріп, Сіз бұның мүмкін екендігін
түсінесіз. Басқа қай паркинг суретшінің кенепіндей кескінделген? Сіз енді көлігіңіз үшін және автокөліктерден
қоршалған аулада серуендеп жүрген балаларыңыз үшін де уайымдамайсыз. Ал паркинтің ашық түстері күніңізді
қуанышпен қарсы алуға тағы бір себеп болады.

Препросторный паркинг
Кто бы мог подумать, что паркинг тоже может быть…творческим? Увидев паркинг «Премьера», вы тотчас
поймете, что и это возможно. Где же еще он расписан, словно холст живописца? Но паркинг в «Премьере»
хорош еще и тем, что вы всегда будете спокойны: и за свой автомобиль, и за детей, гуляющих в закрытом для
машин дворе. А яркие цвета паркинга подарят Вам еще один повод начать свой день с улыбки!
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Тамаша сервис
BI Group компаниясы Сіз өміріңіздің әр сәтін рахатпен өткізуіңіз үшін барлығын жасайды! Сол себепті біз үй
құрылысының ең бірінші сатысынан бастап оны тапсыруға дейін оған техникалық және авторлық
қадағалауды жүзеге асырамыз.
Біздің жұмысымз осымен аяқталмайды. BI Group өз үйлеріне сервистік қызмет көрсетуге аса көңіл бөледі.
Компания кепілді қызмет көрсету мерзімін ұзартты және өз объектілері үшін жауаптылықты мөлшерленген 24
айға емес, үш жылға алады!
«Премьера» кешені үшін эксплуатациялық қызметтерді Luxury Concierge Astana сервистік компаниясы
көрсетеді, ол күн сайын кіреберістердің таза және көрікті болуын, ал инженерлік коммуникациялардың
тоқтамай қызмет етуін бақылайды.
«Премьера» кешені тұрғындарының жайлылығы - Luxury Concierge Astana жұмысы.

Прекрасный сервис
Компания BI Group заботится о том, чтобы Вы наслаждались жизнью в каждом ее чудесном мгновении!
Поэтому мы осуществляем технический и авторский надзор за строительством дома с самого первого этапа и
вплоть до момента его сдачи.
Но и здесь наша работа не завершается. BI Group уделяет особое внимание сервисному обслуживанию своих
домов. Компания увеличила гарантийный срок обслуживания и берет на себя ответственность за свои
объекты не на нормированные 24 месяца, а на три года!
Эксплуатационные услуги для комплекса «Премьера» оказывает сервисная копания Luxury Concierge Astana,
которая ежедневно заботится о том, чтобы в подъездах было чисто и красиво. А инженерные коммуникациии
служили безотказно.
Комфорт жителей комплекса «Премьера» - забота Luxury Concierge Astana.
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Ескертпе:
1. Көркейтулердің, фасадтардың, интерьердің, қолданылатын материалдардың бейнелері, пәтерлер мен паркингтің жоспарлау шешімдері, олардың нөмірленуі, кешеннің инфрақұрылымы
шартты болып табылады және құрылыс пен пайдалану барысында өзгертілуі мүмкін.
2. Осы жарнама буклеті ҚР АК 395-б. сәйкес көпшілік оферта болып табылмайды.
3. Сервистік қызмет көрсету үшін тарифтер 151-290 тг/м 2 құрайды.

Примечание:
1. Изображения благоустройств, фасадов, интерьера, применяемых материалов, планировочных решений квартир, паркинга, их нумерация, инфраструктура комплекса являются условными
и могут быть изменены в ходе строительства и эксплуатации
2. Настоящий рекламный буклет, в соответствии со ст. 395 ГК РК, не является публичной офертой
3. Тарифы за сервисное обслуживание будут составлять 150-290 тг/м 2
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