
ЗОШТО СМЕ ПОРАЗЛИЧНИ ОД 
ДРУГИТЕ?

ВАШИОТ УСПЕХ Е НАША 
ОДГОВОРНОСТ



Кои сме ние? 

Караорман АД Скопје веќе 73 години е синоним за посветеност, искуство, доверба и квалитет. Нудиме комплетно решение
за непрекинат и брз развој на Вашиот бизнис и компанија, а нашиот професионален тим е секогаш спремен да излезе во
пресрет на Вашите потреби. Сето ова не прави стабилен и доверлив партнер ориентиран кон долгорочна соработка.

Лоцирани во индустриската зона Маџари, на улицата Перо Наков, имаме одлична инфраструктура со две железнички

индустриски колосека и две скретници. 

Спремни сме на сите потенцијални домашни и странски клиенти да им понудиме палета на услуги во доменот
на: складирање на царинска и оцаринета стока, манипулација на роба, царинско застапување, изнајмување на
магацински и канцелариски простор и како новитет, транспорт и логистика на Вашите пратки.

Одобренијата од надлежни институции за: складирање на храна во атмосферски услови, санитарни производи, лекови и
типови на АДР стока го прават Караорман АД Ваш вистински избор.

Сите понудени објекти имаат 24 часовен физички и видео мониторинг!

Вкупен простор на Јавни
Царински Складишта

Затворен складиштен
простор
7.000м!

Отворен складиштен
простор
15.000м!



Деловен Простор за Изнајмување
1� Канцелариски простор од 450м2

Просторот е на 2 нивоа со 4 тоалети. Одлична топлинска и звучна изолација, опремен

со телефонија, интернет, климатизација, кујна. Обезбеден паркинг за 30 возила. 

Комлексот има 24 часовен физички и видео мониторинг. 





2� Канцелариски простор од 100м2 до 600м2. 

Просторот се дели и уредува според вашите потреби и барања. Секој простор има посебни машки и

женски тоалети, и посебна кујна. Просторот е опремен со централна климатизација, телефонија, 

интернет. Зградата има заедничко лоби и лифт, како и приватен паркинг. 







Магацински Простор за изнајмување

1� Магацински простор од 350м2
Брз и лесен пристап, висина 7 метри. Изграден по европски
стандарди и со одлична енергетска ефикасност. 



2� Магацински простор 2000м2 + Канцелариски простор 400м2 





Ви благодариме за 
вниманието и се 
надеваме на 
успешна идна 
соработка! 

За детални информации и слободни простории за

изнајмување, контактирајте не на телефонските броеви

070 742 504 и 072210022.

Караорман АД, 1000 Скопје

ул. Перо Наков 144

gordana@karaorman.com.mk


