
Në mbështetje të ligjit nr.9380, datë 28.4.2005 "Për të drejtat e
autorit dhe të drejtat tjera të përafërta" të ndryshuar, botuese,
kopjimi ose ndryshimit, pa lejen paraprake të autorit është i
ndaluar. Sistemi i forcave  të rëndesës të këtij projekti është një
pjesë integrale e projektimit arkitektonik.

.

SHËNIME:

PAMJE 
Model 1_Sip. 60.1m2  (1+1)

kodi i projektit

emërtimi i fletës

shkalla datanr. i fletës

jurtin@commonsense.studio

 Projekte Model per Rindertimin
 e Shtepive Individuale

A.1376ark.Jurtin HAJRO

emërtimi i projektit

Pamje

P 1927

Adresa : Rruga 'Naim Frashëri', Nr. 1, Tiranë
Email   : info@commonsense.studio
Cel       : + 355 67  36 51 480

projekti arkitektonik

projektues

7/02/202006 -

mario@commonsense.studioark.Mario ALLA

sindi@commonsense.studioark.Sindi BALLA

inxh. Elektrik Mustafa MALO            E.0138/2

inxh. Hidroteknik  Nikolin RISILIA    K.2163/1

inxh. Ndertimi  Arben DERVISHI      K.0215/6

klodian.malo@yahoo.com

niko@hydroanenergy.al

ave_consulting@yahoo.com

inxh. Mekanik       Artur DADO        M.0812/1
turi@hydroanenergy.al



Në mbështetje të ligjit nr.9380, datë 28.4.2005 "Për të drejtat e
autorit dhe të drejtat tjera të përafërta" të ndryshuar, botuese,
kopjimi ose ndryshimit, pa lejen paraprake të autorit është i
ndaluar. Sistemi i forcave  të rëndesës të këtij projekti është një
pjesë integrale e projektimit arkitektonik.

.

SHËNIME:

PAMJE 
Model 3_Sip. 93.8 m 2  (3+1)

kodi i projektit

emërtimi i fletës

shkalla datanr. i fletës

jurtin@commonsense.studio

 Projekte Model per Rindertimin
 e Shtepive Individuale

A.1376ark.Jurtin HAJRO

emërtimi i projektit

Pamje

P 1927

Adresa : Rruga 'Naim Frashëri', Nr. 1, Tiranë
Email   : info@commonsense.studio
Cel       : + 355 67  36 51 480

projekti arkitektonik

projektues

7/02/202012 -

!"#$%&'("&

B3
,-.&3+1

!"#$%&'("&

B3
,-.&3+1

mario@commonsense.studioark.Mario ALLA

sindi@commonsense.studioark.Sindi BALLA

inxh. Elektrik Mustafa MALO            E.0138/2

inxh. Hidroteknik  Nikolin RISILIA    K.2163/1

inxh. Ndertimi  Arben DERVISHI      K.0215/6

klodian.malo@yahoo.com

niko@hydroanenergy.al

ave_consulting@yahoo.com

inxh. Mekanik       Artur DADO        M.0812/1
turi@hydroanenergy.al



Në mbështetje të ligjit nr.9380, datë 28.4.2005 "Për të drejtat e
autorit dhe të drejtat tjera të përafërta" të ndryshuar, botuese,
kopjimi ose ndryshimit, pa lejen paraprake të autorit është i
ndaluar. Sistemi i forcave  të rëndesës të këtij projekti është një
pjesë integrale e projektimit arkitektonik.

.

SHËNIME:

PAMJE 
Model 2_Sip.  78.2m 2  (2+1)

kodi i projektit

emërtimi i fletës

shkalla datanr. i fletës

jurtin@commonsense.studio

 Projekte Model per Rindertimin
 e Shtepive Individuale

A.1376ark.Jurtin HAJRO

emërtimi i projektit

Pamje

P 1927

Adresa : Rruga 'Naim Frashëri', Nr. 1, Tiranë
Email   : info@commonsense.studio
Cel       : + 355 67  36 51 480

projekti arkitektonik

projektues

7/02/202018 -

mario@commonsense.studioark.Mario ALLA

sindi@commonsense.studioark.Sindi BALLA

inxh. Elektrik Mustafa MALO            E.0138/2

inxh. Hidroteknik  Nikolin RISILIA    K.2163/1

inxh. Ndertimi  Arben DERVISHI      K.0215/6

klodian.malo@yahoo.com

niko@hydroanenergy.al

ave_consulting@yahoo.com

inxh. Mekanik       Artur DADO        M.0812/1
turi@hydroanenergy.al


