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TIRANA INDUSTRIAL PARK

A higheR
foRm of DoINg
business
TIRANA INDUSTRIAL PARK ëShTë Një PRojeKT AmbIcIoz , I PARI Në LLojIN 
e TIj Në ShqIPëRI, I cILI NDëRThUR KoNcePTIN e PARKUT LogjISTIK me 
ADmINISTRImIN e bIzNeSIT, DUKe foRmUAR Një “PARK INDUSTRIAL”.

TIRANA INDUSTRIAL PARK IS AN AmbITIoUS PRojecT, The fIRST of ITS KIND 
IN ALbANIA, whIch combINeS The LogISTIc PARK coNcePT wITh bUSINeSS 
ADmINISTRATIoN foRmINg AN “INDUSTRIAL PARK”.

75.000m²
siPëRfAqe ndëRtimi
constRuction suRfAce

20.000m²
siPëRfAqe showRoom
showRoom suRfAce

55.000m²
siPëRfAqe mAgAzinA
wARehouse suRfAce
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350 veNDe PARKImI PeR AUTomjeTe Te ReNDA
PARKINg LoTS foR heAvy vehIcLeS

24h SISTem SIgURIe
SecURITy SySTem
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T IRANA INDUSTRIAL PARK është 
një projekt ambicioz, i pari në 

llojin e tij në Shqipëri, i cili ndërthur 
konceptin e parkut logjistik me 
administrimin e biznesit, duke formuar 
një “Park industrial”.

Ky projekt sjell një risi dhe një 
koncept të ri në mënyrën e të bërit 
“biznes” duke i dhënë përparësi 
adminsitrimit të drejtpërdrejtë të 
aktivitetit tregtar, ku në këtë mënyrë i 
ul kostot dhe proçedurat admisitrative 
të çdo lloj aktiviteti, si dhe bashkimin 
e shitjes me shumicë dhe pakicë.

Zona ka një sipërfaqe ndërtimi prej  
75.000 m². Nga këto 20.000 m² janë 
sipërfaqe showroom-i dhe ndërkohë  
55.000 m² janë sipërfaqe Magazina.

Parku industrial  është projekti i parë në 
Shqipëri që ofron jo thjesht ambiente 
industriale dhe magazinuese të cilësisë 
së lartë, por dhe një gamë të plotë të 
shërbimeve logjistike, duke përfshirë 
këtu edhe shërbime te tjera  për profile 
biznesesh nga me të ndryshmet.

Lidhja me akset kryesore 
të transportit kombëtar dhe 
ndërkombëtar është menduar që t’i 

T IRANA INDUSTRIAL PARK is an 
ambitious project, the first of its 

kind in Albania, which combines the 
logistic park concept with business 
administration forming an “Industrial 
Park”.

This project brings an innovation 
and a new concept in the way of 
doing “business” giving priority 
to direct management of trading 
activity, thereby reducing the cost and 
administrative procedures of any type 
of activity as well as the merger of 
wholesale and retail sales.

The area has a total construction 
surface of  75.000 m². From which 
20.000 m² is the showroom surface 
and 55.000 m² the Warehouse 
surface.

The Industrial Park is the first 
project in Albania that offers not only 
industrial and high-quality storage 
facilities, but also a full range of 
logistic services, including other 
services for different business 
profiles. The connection to the main 
axes of national and international 
transport is intended to serve better to 

shërbejë sa më mirë bizneseve.

Pjesë e kompleksit është dhe 
një ndërtesë qendrore ku do 
vendosen shërbimet bazë, zyrat për 
administratorët, restorant, bar për 
punonjesit dhe vizitorët. Kjo ndërtesë 
është në pjesën veriore të zonës, 
pranë zonës së parkimit dhe në 
mbyllje të rrugës qendrore.

Parku industrial do të ketë  gjithsej 
3 hyrje, nga të cilat njëra është hyrja 
kryesore ku hyjnë automjetet e vogla 
dhe këmbësore. Ndërsa 2 të tjerat 
shërbejnë për futjen e makina të 
teknoligjisë së rëndë. 

Të gjitha hyrjet janë të pajisura me 
sistem sigurie 24h. I gjithë kompleksi 
ka 350 vende parkimi për automjete 
të rënda dhe 270  poste për mjetet e 
punonjësve dhe vizitorëve. Këto janë 
të shpërndara kryesisht në pjesën 
përparme si dhe përgjatë rrugëve me 
dy korsi. 

Nga ana e showroom-it objektet 
lidhen me trotuar për lëvizjen e 
këmbësorëve dhe kanë hapesirë 
parkimi të dedikuar përpara, pa prekur 
korsinë e rrugës, për çdo njësi...

the businesses.

Part of the complex is also a central 
building where basic services, offices 
for administrators, restaurant, bar for 
employees and visitors are set. This 
building is in the northern part of the 
area, near the parking area and at the 
end of the central road.

The industrial park will have a total of 
3 entrances, of which one is the main 
entrance to the small vehicles and 
pedestrians. While the other two serve 
for the introduction of heavy vehicles.

All entrances are equipped with a 24h 
security system.

The whole complex has 350 parking 
lots for heavy vehicles and 270 
parking lots for workers and visitors. 
These are largely distributed in the 
front as well as along the roads with 
two lanes.

From the showroom point of view, 
the facilities are connected with 
sidewalk, to facilitate the pedestrians’ 
movement and have dedicated parking 
spaces, without touching for each unit 
the road lane.

RReTh pRojekTIT ABoUT The pRojeCT

discoveR the PRoject!
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E lement shumë i rëndësishëm ëshë gjelbërimi që i është 
dedikuar çdo hapësire të krijuar si hapësirë çlodhëse për 

punonjësit dhe vizitorët i ketij Parku.

Në drejtim të furnizimit me energji elektrike është menduar 
të ketë 2 kabina elektrike, për t’i dhënë fleksibilitet pjesës së 
brëndshme të kapanoneve, instalimet elektrike për çdo kapanon 
përmblidhen në panelin e  veçantë pa ndërhyrë në instalime 
të brëndshme. Ndriçimi i jashtëm do të jetë sipas projektit me 
standarde ndërkombëtare.

A n important element is the greenery that is dedicated 
to every space created as relaxing space for the 

employees and Park Visitors.

In terms of power supply are planned to have 2 electric 
cabins. For the flexibility of the inner parts, the electrical 
installations are enclosed in the special panel without 
interfering with internal installations. External lighting will be 
according to the project based on the international standards.

E pozicionuar në krah të mbikalimit Rinas, vetëm 11km nga 
Tirana dhe 27km nga Durrësi, “TIRANA INDUSTRIAL PARK” 

do të jetë një pikë kyçe për biznesin, i cili do të jetë në një nyje rrugësh 
dhe rreze të shkurtër shërbimesh kryesore që i përkasin logjistikës. Zona 

ka një zhvillim duke zënë një sipërfaqe prej 136.000 m²  truall.

L ocated near the Rinas Overpass, only 11km from Tirana and 27km from 
Durres, “TIRANA INDUSTRIAL PARK” will be a key point for business, 

with a lot of street access and as a short radius of the main logistical services. 
The area has a development occupying an area of 136,000 m² of the land.

Tirana
INDUSTRIAL PARK

136.000m²
SIPëRfAqe ToTALe / ToTAL SPAce
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O bjektet janë disa tipesh, 
duke ofruar hapësirë dritë 

variabel, sipas pozicionit dhe 
kërkesë duke ofruar 44 njesi 
magazine dhe showroom njesi 
tregtare. Sipërfaqja e magazinave 
varion nga 700-3200m² dhe e 
showroomeve nga 400-600m². 

KoNSTRUKSIoNI I 
KAPANoNeve është me 
elementë të parapërgatitura 
dhe të projektuara nga kompani 
italiane. Projekti është i 
përllogaritur sipas Eurocodit 8 
dhe standardeve europiane të 
ndërtimit.

MUReT e jAShTMe janë panele 
parafabrikat të tipit “sandwich” 
me një shtresë polisteroli për 
termoizolim në mes. Panelet e 

Kapanoneve janë me sipërfaqe 
betoni të lëmuar “façiavista”, 
ndërsa ato të showroom-eve 
janë të kuruara, me një tekstur të 
granuluar që jep një ndjesi më të 
ngrohtë dhe organike.

DyeRT e KAPANoNeve janë 
projektuar sipas standardit 
europian (tipologjia RE 90) me 
lartësinë optimale për të gjitha 
llojet e bizneseve. Të gjitha 
kapanonet janë të aksesueshëm 
prej mjeteve nga të dy drejtimet, me 
hyrje për kamionët e përmasava të 
mëdha në kapanone dhe porta të 
përshtatshme për këto njesi.

DyeRT Dhe DRITAReT 
e showroomit do të jenë 
alumini dhe  do të fiksohen 
në kundërkase. Cilësia do të 

të dhënAt teKniKe PëR 
“kApANoNeT Dhe ShowRoom-et”

jetë optimale sipas të gjitha 
standardeve.

MbULeSA realizohet me panele 
të tipit “dallëndyshe” në trajtën e 
një kapriate betoni, elegante dhe 
me mundësinë per t’u përdorur 
në hapësira të gjëra. Këto panele 
japin mundësinë për ndriçim 
natyror nga lart, sipas kërkesës 
së klientëve.

Në PjeSëN e bRëNDShMe, 
ambienti trajtohet  në nivel 
industrial, me dysheme betoni 
për kapanonet dhe plotësim deri 
në nenshtresë për showroom-in, 
duke i lënë mundësinë klientit të 
vendosë shtresat e dyshemesë 
që i përshtaten me funksionin. 
Pra çdo element është menduar 
në funksion të një fleksibiliteti 

maximal të mundshëm.

TAvANeT dhe muret e 
brendshme  janë konceptuar 
“façiavista”, pra lene në dukje 
betonin e pastër të panelëve. 
Lartësia e konsiderueshme e 
kapanoneve dhe shoërrom-eve 
jep edhe mundësinë për të shtuar 
elementë si tavani i gipsit, sipas 
kërkesave specifike që mund të 
kenë klientët.

Kapanonet kane hAPëSIRë 
DRITe variabël, me dritë  të 
bollshme që vjen nga dritaret e 
vendosura në lartësi. Struktura 
e kapanoneve jep mundesinë e 
vendosjes së vinç-urave, sipas 
nevojave të përdoruesve.

Tirana
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Lartesia e pergjithshme kapanon 
tip perfshire parapetin

m 9.95

Lartesia e brendshme kapanon 
tip*(poshte traut)

m 8.00

Lartesia e pergjithshme show-
room tip perfshire parapetin

m 9.00

Hapi i kollonave m 10.00

Lartesia e brendshme kati 
perdhe showroom

m 3.70

Lartesia e brendshme kati i I-re 
teknik showroom

m 3.70
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We have different facilities 
types, offering variable 

light space, according to 
position and demand, offering 
44 warehouse units and trade 
showroom units. The size of the 
warehouses varies between 700-
3200m² and showrooms of 400-
600m².

WARehoUSe coNSTRUcTIoN is 
with prefabricated elements and 
designed by Italian companies. 
The project is estimated 
according to Eurocode 8 and 
European construction standards.

The exTeRIoR WALLS are 
prefabricated sandwich panels 
with a polystyrene layer for 
thermal insulation in the middle. 

Warehouse panels are made 
by smooth concrete surfaces 
“facciavista”, while those of the 
showrooms are cured, with a 
granular texture that gives warm 
and an organic sensation.

WARehoUSe DooRS are 
projected according to the 
European Standards (RE 90 
typology) with the optimum 
height for all businesses types. 
All warehouses are accessible 
by means of both directions, with 
access for large truckloads in 
warehouses and suitable gates 
for these units.

ShoWRooM DooRS AND 
WINDoWS will be aluminum. The 
quality will be optimal according 

to all standards.

The coveR will be realized 
with panels of “overhang” type, 
in the form of kapriate betoni, 
elegant and with the opportunity 
to be used in large spaces. These 
panels give the possibility of 
natural lighting from above, at the 
customer’s request.

oN The INSIDe PART, the 
environment is treated at the 
industrial level, with concrete 
flooring for the warehouses 
and completion up to the sub-
layer for the showroom, leaving 
to the client to decide the floor 
layers choice. So, each element 
has been conceived in the 
view of a possible maximum 

flexibility.

Ceilings and the INTeRIoR 
WALLS are conceived 
“Facciavista”, so, leave out the 
clean concrete of the panels. The 
considerable height of the silos 
and the showroom also gives you 
the ability to add elements like 
the gypsum ceiling, according to 
the specific requirements that 
our customers might have.

The SILoS have variable light 
space, with abundant light coming 
from the windows, placed in 
height. The structure of the silos 
gives the possibility of setting the 
crane - bridges, according to the 
users’ needs.

Tirana
INDUSTRIAL PARK

technicAl dAtA
“wARehoUSeS AND ShowRoom”

The total height of the warehouse, 
including the parapet

m 9.95

The internal height of the 
warehouse * (below the timber)

m 8.00

The total height of the warehouse, 
including the parapet

m 9.00

Step of the columns m 10.00

The internal height ground floor 
showroom

m 3.70

The internal height  the first 
technician floor showroom

m 3.70
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RestoRAnte dhe bARe:
Klientët dhe Vizitorët do të kenë mundësinë që të pushojnë dhe 
në të njëjtën kohë të shijojnë një pushim të mundur në baret dhe 
restorantet që ofrohen. 

RestAuRAnts And bARs:
Clients and Visitors will have the opportunity to relax and at the 
same time enjoy a break in the bars and offered restaurants.

miRëmbAjtje:
Mirëmbajtja e kompleksit do të udhëhiqet nga kompani të 
specializuara të cilat ofrojnë standarte shumë të larta shërbimi.

mAintenAnce:
The maintenance of the complex will be guided from specialized 
companies that offer very high service standards.

showRoom dYqAne:
Çdo magazinë ka të integruar dhe showroomin përkatës  
ku bëjnë ekspozimin e mallit për secilën njësi tregtare.

showRoom shoPs:
Each warehouse has an integrated and relevant 
showroom where the goods are exposed for each 
trading unit.

ShËRBImeT e 
ofRUARA Dhe 
pËRpARËSITË

pRoVIDeD 
SeRVICeS AND 
ADVANTAgeS

Apart from a Warehouse Complex 
and Commercial Spaces, The Project 
“TIRANA INDUSTRIAL PARK” offers a 
variety of services based on the clients 
function. These services are grouped 
into several categories:

» RESTAURANTS AND BARS 

» SHOWROOM SHOPS

» MAINTENANCE

» SECURITY 24H:

» INTERIOR LOGISTIC

» GREEN SPACES

Përveçse një kompleks magazinash 
dhe ambjentesh tregëtare, Projekti 

“TIRANA INDUSTRIAL PARK” ofron 
dhe një shumëllojshmëri shërbimesh 

në funksion të klienteve. Këto shërbime 
grupohen në disa kategori:

RESTORANTE DHE BARE  «
SHOWROOM DYQANE  «

MIRËMBAJTJE  «
SIGURI 24H  «

AMBIENTE PUSHIMI  «
LOGJISTIKË E BRENDSHME  «

Tirana
INDUSTRIAL PARK
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siguRi 24h:
Kompleksi “TIRANA INDUSTRIAL PARK” do të ofroj 
qetësi dhe siguri maksimale për të gjitha vizitorët e saj.

24h secuRitY:
The Complex “TIRANA INDUSTRIAL PARK” will offer 
maximum tranquility and security for all its visitors.

logjistiKë e bRendshme:
Shpërndarje në destinacion. Inventarizimi dhe selektimi 
i mallrave. Ofrimi i teknologjisë dhe teknikës së fundit në 
zhvendosjen, lëvizjen, ngarkimin dhe shkarkimin e mallrave.

inteRioR logistic:
Distribution to destination. Inventory and selection of goods. 
Provision of the latest technology and techniques on relocation, 
movement, loading and unloading of goods.

Ambiente Pushimi:
Projekti “TIRANA INDUSTRIAL PARK” do të ofroj 
ambjente të gjelbëruara publike dhe parqe rekreative 
me stola dhe ndriçim të dedikuar.

gReen sPAces:
The Project “TIRANA INDUSTRIAL PARK” will offer 
public green spaces and recreational parks with 
benches and dedicated light.

fACILITeTe

Tirana
INDUSTRIAL PARK
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PARKing: Kompleksi ofron 350 vende parkimi të garantuar për të gjithë vizitorët.

infRAstRuKtuRë RRugoRe: Kompleksi do të ketë një rrugë hyrëse/dalëse, e cila do të mundësojë lidhjen 
e rrugëve të brendshme të kompleksit me rrugën publike të zonës. Qarkullimi i brendshëm i zonës do të 
rregullohet nëpërmjet sinjalistikës rrugore.

eneRgji eleKtRiKe: Linja e dedikuar e tensionit të lartë për furnizim me energji elektrike të 
kompleksit do të mundësoj energji elektrike 24 orë. 

inteRnet: Në zonat publike të kompleksit, vizitorët do të kenë mundësinë të lundrojnë 
falas në internet nëpërmjet Wi-Fi publik. 

miRëmbAjtje: Manaxhim dhe mirëmbajtje të sistemeve inxhinierike, mirëmbajtje 
e sipërfaqeve të përbashkëta dhe pastrim territori.

» Zhvendosje periodike e mbeturinave

» Mirëmbajtje e zonës së gjelbëruar

» Shërbime të ndryshme administrative, sipas kërkesave të klientit

» Furnizim të pandërprerë dhe cilësor me energji elektrike 
ujë të pijshëm dhe industrial, internet dhe telefoni



fACILITIeS
PARKing: The complex offers secure parking for all visitors, 350 parking lots.

RoAd infRAstRuctuRe: The complex will have an entry / exit path, which will enable the connection of 
the internal roads of the complex with the public road of the area. The internal circulation of the area will 
be regulated via road signs.

electRicitY: The dedicated high voltage power supply line of the complex will enable 24 hour electricity.

inteRnet: In public areas of the complex, visitors will have the opportunity to surf free of 
charge on the internet via public Wi-Fi.

mAintenAnce: Management and maintenance of engineering systems, maintenance 
of joint surfaces and cleaning of the area.

» Periodic removal of waste

» Maintenance of green spaces

» Different administrative services, according to customer 
requirements

» Uninterrupted and qualitative supply with electricity, 
drinking water, internet and telephone.

Tirana
INDUSTRIAL PARK
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PlAnvendosjA e PëRgjithshme
The LAYoUT of The INDUSTRIAL pARk
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