


ХУДАЛДАА, АХУйН үйЛчиЛгээНий  

       Лавай төв

6000м2  талбай бүхий  
Лавай Төв, үзэсгэлэнгийн 
танхим, бөөний төв, MMA 
Fitness, Can-am Showroom

Хүнсний химийн болон 
микробиологийн лаборатори

Өөрийн эзэшлийн 320, нийтийн 
эзэмшлийн 250 автомашины 

зогсоол

Махны “Butcher“ тасаг 
Махыг эвдэж бэлтгэхээс эхлүүлэн хэрэглэгч таны 
гарт хүрэх бүхий л шат дамжлагыг стандартын 
дагуу ханган нийлүүлнэ.

Бүхнийг нэг доороос - 100 гаруй худалдаа, 
30 гаруй ахуйн үйлчилгээний тасаг



ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ ДЭХ 
МАХНЫ НЭГДСЭН ЗАХ  

Шинэ махыг өргөн сонголттойгоор, 
олон шат дамжлаггүй, бөөний болон 
жижиглэнгийн үнээр худалдан авах 
боломжийг бүрдүүлсэн.

Монгол улсын хэмжээнд махны худалдааны 
стандартыг дэлхийн стандартад хүргэх 
шат дараалсан төслүүдийг манай баг 
хэрэгжүүлж байна. 

АХуйн 
үйЛчиЛгээний ТӨв

Хүүхдийн 
талбай

Харуул 
хамгаалалт

Үсчин Машин 
угаалга

Алт 
мөнгөний 

дархан

Хими 
цэвэрлэгээ

Эмийн сан

Тээш 
хадгалах

Хаясан 
олсон

Хуурай 
цэвэрлэгээ

Бичиг 
хэрэг

Гутал 
засвар

Цүнх 
засвар

Ломбард

Фитнесс Цахилгаан 
хэрэгсэл 
засвар

АТМ Нүүлгэлтийн 
үйлчилгээ

Нүдний 
шил

Номын 
дэлгүүр

Мэдээллийн 
лавлах

Baby & 
Me 

Home Fix Гоо 
сайхан

Soft shop Олон 
үндэстний 

хоол

Цаг 
засвар

Гэр 
цэвэрлэх 
үйлчилгээ



ОЛОН ҮНДЭСТНИЙ 
ЗООГ 

ХуДАЛДААнЫ ТӨв

Орчин үеийн болон сонгодог хэв 
маяг бүхий тав тухтай, тохилог 
орчинд олон үндэстний амтат 
хоолнуудыг зооглох боломжтой.

MMA FitneSS

чиХрийн ДэЛгүүр

ТАЛХ нАрийн БООвнЫ ТАсАг

винОнЫ ДэЛгүүр



НОГОО 
ЖИМСНИЙ 
ТАСАГ

ХуДАЛДАА

Мах махан 
бүтээгдэхүүн

Сүү, цагаан идээ Өндөг, бяслаг

Гурил, будаа, 
сахар

Талх, нарийн 
боов

Хүнсний болон 
нарийн ногоон

Архи, пиво, ундаа

Зайрмагны 
дэлгүүр

Бөөний болон 
жижиглэнгийн 

худалдаа

Жимс жимсгэнэ Тамхи

Далайн гаралтай 
бүтээгдэхүүн



ДАВХАР 1                      



ДАВХАР 2



утас Хаяг

(976) 88114228
(976) 99001911
(976) 99001912
(976) 99001913

Хан-уул дүүрэг 2-р хороо 
чингисийн Өргөн чөлөө, 

Лавай Төв

www.LAVAi.mn
FB: LAVAi Center

twitter: LAVAi center
instagram: lavaicenter
Linkedin: Lavai Center
email: info@lavai.mn

БАЙРШИЛ

их хотын дотор тав тух цогцолсон ЛАвАй Төв нь та бүхний шинэ өвөрмөц сонголт юм. Бид 
хэрэглэгчдийнхээ худалдан авах хэв маяг, эрэлт хэрэгцээг судлан үзэж одоогоор хаана ч байхгүй 

хосолмол хэлбэрийн худалдааны төвийг санал болгож байна.




