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Náklad

185 000
kusů

Petr Broža | obchodní ředitel, v RS od 2003 | 724 110 161

Navštivte nás – Lidická 77, Brno

Volejte zdarma 800 800 099
Prodej bytu 2+kk, Kuřim

mezonetový byt 108,5 m2 vč. terasy v OV velmi dobrý stav · vlastní plynový kondenzační kotel, komora · pětipodlažní cihlový dům
po celkové opravě · bezproblémové parkování

Prodej bytu 2+kk, Brno-Řečkovice

2 400 000 Kč
N/RSB/14457/15

Prodej bytu 4+1, Brno-Veveří

velmi prostorný byt 140 m2 vč. balkonu v OV
· neprůchozí pokoje, 2× koupelna, komora,
spíž, sklep · vlastní plynový kotel · cihlový
dům s výtahem po revitalizaci

bezbariérový byt 54,2 m2 vč. balkonu v OV
· velmi dobrý stav, kolaudace v roce 2008 ·
prostorný balkon s přístupem z obou pokojů,
sklep · čtyřpodlaní cihlový dům s výtahem

Prodej bytu 3+1, Brno-Veveří

2 490 000 Kč
N/RSB/14388/14

Rodinný dům, Brno-Řečkovice

3 390 000 Kč
N/RSB/14438/14

Volejte zdarma 800 800 099

novostavba prostorného řadového domu
s garáží · tepelné čerpadlo, krb · nízké provozní náklady · vyhledávaná lokalita na severní hranici Brna · pozemek celkem 142 m2

velmi prostorný byt 106 m2 v OV · původní
udržovaný stav určený k modernizaci · prostorná předsíň, komora, sklep · pětipodlažní
dům s novým výtahem po částečné revitalizaci

3 400 000 Kč
N/RSB/14111/14

Stavební pozemek, Brno-Útěchov

6 950 000 Kč
N/RSB/14364/14

pozemek vč. projektu a stavebního povolení na stavbu samostatně stojícího domu
s garáží pro 3 auta · jižní orientace, pěkný
výhled · celková výměra 481 m2 · všechny IS

Široká nabídka dalších nemovitostí

1 950 000 Kč
N/RSB/14309/14

www.realspektrum.cz

b y d l e n í
r e k r e a c e

denně uvidí vaši nemovitost

Převod bytu 2+1, Brno-Bystrc

I Vám pomůžeme
s výběrem
nového
bydlení

družstevní byt 70 m2 vč. balkonu a zimní zahrady · moderní
byt má neprůchozí pokoje · vlastní plynový kotel · čtyřpodlažní
cihlový dům vklidné lokalitě · anuita splacena

N/RSB/14480/15

Vyberte si
z naší široké
nabídky
nemovitostí

1 950 000 Kč

Prodej bytu 2,5+1, Staré Brno

Radek Hilšer | makléř – prodej, v RS od 2007
Volejte zdarma 800 800 099 nebo 724 601 321
Rodinný dům, Nítkovice

Rodinný dům, Podolí u Brna

samostatně stojící dům 4+1 · možnost okamžitého užívání · vhodný k trvalému bydlení nebo k celoroční rekreaci
· klidná lokalita na hranici Ždánického lesa a Chřibů

N/RSB/13144/14

40 000 kupců

960 000 Kč

řadový, částečně podsklepený dům s garáží · možnost
rozšíření o půdní vestavbu · vhodný i pro dvougenerační
bydlení · dobrý technický stav s nutnou modernizací

3 590 000 Kč

N/RSB/14251/14

prostorný byt 88,8 m2 vč. balkonu v OV · atraktivní lokalita
v blízkosti centra a BVV · udržovaný stav určený k modernizaci · oddělená koupelna a WC, spíž, pracovna

N/RSB/14461/15

2 690 000 Kč

Prodej bytu 2+1, Brno-Jundrov

byt 57 m2 v OV · dobrý stav po částečné rekonstrukci ·
neprůchozí pokoje, šatna, sklep · krásný výhled do zeleně
· osmipodlažní dům s výtahem po revitalizaci

N/RSB/14345/14

1 950 000 Kč

Prodej bytu 5+1, Brno-Řečkovice

mezonetový byt 193,2 m2 v OV · terasa s markýzou, 2× balkon, garáž, sklep · samostatné WC, 2× koupelna · vestavěné
skříně na míru, plynový kotel · čtyřpodlažní cihlový dům

N/RSB/14248/14

6 499 999 Kč

Rodinný dům, Hustopeče u Brna

Rekreační chata, Šlapanice u Brna

samostatně stojící dům s garáží pro dvě auta · venkovní
bazén, okrasná zahrada · klidná vilková část na okraji města
· zimní zahrada, krb · užitná plocha 284 m2

zděná rekreační chata v dobrém technickém stavu · vlastní
rovinatý pozemek o výměře 799 m2 · velký počet ovocných
stromů · výborná dopravní dostupnost, v dosahu MHD

N/RSB/14099/14

5 900 000 Kč

N/RSB/14375/14

590 000 Kč

Bytový dům, Kuřim - ulice Tyršova

Řečkovické zahrady

Zkolaudováno

Poslední
volné byty
2+kk
pěitpodlažní polyfunkční dům s výtahem · výběr z bytů o velikostech 2+kk až 4+kk · samostatná měřidla, vlastní plynový kotel ·
balkony, terasy, sklepy · možnost pronájmu nově vybudovaných
parkovacích míst

cena od 2 515 000 Kč
D/RSB/13/12

výstavba 18ti nízkoenergetických bytů o velikostech 2+kk a 3+kk · dům se nachází
ve velmi atraktivní lokalitě Řečkovic pod přírodním parkem Baba · ke každému bytu
náleží balkon a sklep · kolaudace duben 2015

D/RSB/102/14
Volejte zdarma 800 800 099

cena od 2 448 000 Kč

moderní pětipodlažní dům v rekreační oblasti města Brna · bytový
komplex je součástí známější lokality Kamechy · výběr z bytů
o velikostech 1+kk až 4+kk · součástí bytů jsou balkony, terasy
a sklepy · kolaudace květen 2015

Stovky dalších nemovitostí na webu

cena od 1 362 000 Kč
D/RSB/34/14

www.realspektrum.cz

Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Bytový dům, Brno-Bystrc

B U S I NE S S
I N V E S T I CE
Kanceláře u BVV Brno

Vy chcete prodat.
My víme komu.

Obchod, Brno-střed

pronájem velmi reprezentativních kanceláří v bezprostřední
blízkosti BVV · nově vybudovaný nízkoenergetický polyfunkční
dům · celková výměra 530 m2 · možnost pronájmu jednotlivých
kanceláří od 13 m2 nebo větších celků cca 150 m2
Obchodní prostor, Brno-Kr. Pole

3 000 Kč/m2/rok
N/RSB/14350/14

pronájem obchodního prostoru ve Velkém Špalíčku · prostor je v přízemí a má prosklené výlohy přímo do galerie ·
celková výměra 86 m2 · možnost zajištění garážových míst

pronájem poloviny kancelářského patra ve 4.NP cihlové
budovy · rozděleno na 8 samostatných kanceláří · možnost dispozičních úprav · celková výměra 187 m2

N/RSB/9852/12

N/RSB/14434/14

Kanceláře, Brno-střed

pronájem kancelářského celku ve 3.NP administrativní budovy po rekonstrukci · celková výměra 216 m2 · rozděleno
na samostatné kanceláře s vlastním sociálním zázemím

N/RSB/8719/11

N/RSB/14402/14

Kanceláře, Brno-Žabovřesky

pronájem vyjímečných kancelářských prostor v administrativní
budově · luxusní prostory v 8. NP s krásným výhledem · celková
výměra 349 m2, možnost pronájmu garážového stání

pronájem atraktivních kanceláří v 1. NP administrativního
objektu po rekonstrukci · celková výměra 128 m2 · v bezprostřední blízkosti BVV a dálničního napojení

N/RSB/13249/14

N/RSB/14200/14

Kanceláře, Brno-Masarykova čtvrť

19 900 Kč/měs.

Víme, jak ji
výhodně
prodat!

1 650 Kč/m2/rok+ en. a sl.

Kanceláře u BVV Brno

3 300 Kč/m2/rok+ en. a sl.

25 Euro/m2/měs. + en. a sl.

Svěřte svoji
nemovitost
profesionálům

pronájem obchodního prostoru na ul. Štefánikova · přízemí
s výlohami a vstupem přímo z ulice · vhodné pro pobočku
společnosti nebo specializovanou prodejnu · výměra 212 m2

35 000 Kč/měs.+ en. a sl.

Kanceláře, Brno-Královo Pole

Mgr. Tomáš Kokna | obchodní ředitel, v RS od 2002
Volejte zdarma 800 800 099 nebo 724 255 155

3 605 Kč/m2/rok
Rodinný dům, Brno-Ořešín

Nájemní dům, Znojmo

Velmi
výhodná
cena

prodej komerčních prostor v prestižní lokalitě v dosahu BVV · kanceláře již od 20 m2
až do 600 m2 · možnost výběru 1. NP nebo
2. NP · bezproblémové parkování
Admin. objekt, Brno-jih

33 350 Kč/m2
N/RSB/7605/11

rodinný dům s komerčními prostory pro podnikání · velmi dobrý technický stav bez nutností investic · přízemí nyní využíváno k provozu prodejny, v patře nadstandardní bydlení

Admin. budova, Brno-Černovice

5 700 000 Kč
N/RSB/14034/14

třípodlažní podsklepený objekt se sedlovou
střechou · celkem 8 bytových jednotek ·
stavební povolení na rekonstrukci střechy
a přípravu na půdní vestavbu

Bývalý hotel - nyní Koleje, Brno

6 500 000 Kč
N/RSB/14005/14

Nájemní dům, Brno-střed

novostavba administrativního objektu v průmyslové zóně
· užitná plocha cca 243 m2 + půda, pozemek cca 480 m2
· vysoký standard užitných ploch · vhodné pro sídlo firmy

čtyřpodlažní objekt využívaný jako administrativní budova
· 3 nebytové prostory, sklepní prostory, garáž, volný půdní
prostor · celková užitná plocha 280 m2 + 58 m2 půda

pětipodlažní objekt v sousedství areálu BVV · po kompletní
rekonstrukci · užitná plocha 850 m2 · nyní využíváno k provozu studentských kolejí s 22 plně vybavenými pokoji

šestipodlažní nájemní dům v širším centru města Brna ·
22 bytových jednotek a 2 nebytové prostory · 5 parkovacích míst a 3 garáže · užitná plocha 1 255 m2

N/RSB/4925/10

N/RSB/12910/14

N/RSB/9330/11

N/RSB/14421/14

Naše účast na významných
realitních veletrzích

6 500 000 Kč

7 200 000 Kč

Jsme členy
významných
asociací

info v RK

21 990 000 Kč

B U S I NE S S
I N V E S T I CE
Hala, Brno-Královo Pole

pronájem skladových/výrobních prostor
v uzavřeném a hlídaném areálu · celková výměra 1 170 m2 s možností dělení na 550 m2
a 620 m2 · volná manipulační plocha 345 m2

Ze široké nabídky

nemovitostí vybíráme…

Výrobní hala, Brno-jih

1 000 Kč/m2/rok + en. a sl.
N/RSB/14238/14

pronájem výrobní haly v bezprostřední blízkosti ul. Vídeňská · jednolodní hala osazená
mostovými jeřáby · celková výměra 2 064 m2
· hlídaný areál, příjezd pro kamiony

Výrobní areál, Skuteč okr. Chrudim

Konzultace
a tržní posouzení
nemovitostí
v únoru zdarma!
1 000 Kč/m2/rok

Kontaktujte nás!

N/RSB/14415/14

RDPark Brno Líšeň

Výstavba
zahájena

prodej souboru staveb využívaných k výrobě, skladování, kancelářskému a sociálnímu zázemí · uzavřený areál s kompresorovnou a vlastní
trafostanicí · užitná plocha budov cca 8 200 m2 · volné zpevněné
i nezpevněné plochy · celková výměra areálu 2,3 ha
Sídlo firmy, Brno-jih

info v RK
N/RSB/14401/14

prodej a pronájem nízkoenergetických prostor v novém projektu
RDPark · prostory jsou vhodné pro obchodně reprezentativní účely
s kancelářských a skladovým zázemím · možnost využití i pro lehkou
výrobu · výměra boxu 400 m2 s možností variabilního propojování

Výrobně/skladová hala, Brno-Líšeň

info v RK
N/RSB/12258/13

Stavební pozemek, Brno-StARý Lískovec

Neplatíte
provizi

prodej rozestavěného objektu na frekventovaném místě · kombinace skladu, drobné dílny
a kancelářského zázemí se showroomem ·
možnost dispozičních změn · pozemek 1 514 m2

info v RK
N/RSB/14237/14

prodej průmyslové dvoulodní haly v hlídaném
areálu · vhodné ke skladování nebo výrobě ·
celková výměra 3 200 m2 · mostový jeřáb,
velká odstavná plocha · pozemek 8 790 m2

29 900 000 Kč
N/RSB/14463/15

prodej stavebního pozemku na frekventovaném a viditelném místě v Brně u dálničního sjezdu z D1 · celková výměra 8 705 m2
· územní plán komerční využití, plocha CV

3 500 Kč/m2
N/RSB/14441/14

Prodej objektů v areálu Královopolská
Výběrové řízení na prodej
skladově/výrobních
objektů a pozemků
v areálu Královopolská
Termín odevzdání nabídek je 16. 3. 2015
do 15 hod. Více informací v RK.

přízemní objekt s admnistrativní přístavbou · 5 výrobních lodí s mostovými jeřáby
· užitná plocha 23 500 m2, pozemky celkem cca 25 006 m2

soubor budov k drobné výrobě a skladování vč. objektu bývalé kompresorovny
· užitná plocha 1 152 m2, pozemek celkem 2 387 m2

pětipodlažní skladově/administrativní objekt · 1. NP sklady, v patrech kanceláře
· užitná plocha 4 950 m2, volný pozemek cca 400 m2

třípodlažní nepodsklepený objekt využívaný ke skladování a výrobě · užitná plocha
budovy 1 981 m2, pozemek celkem cca 1 119 m2

stavební pozemek s celkovou výměrou 14 455 m2 · územní plán plocha PP, průmyslová
a skladování · na pozemku jsou stavby určené k demolici

N/RSB/14430/14

N/RSB/14428/14

N/RSB/14431/14

N/RSB/14429/14
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N/RSB/14433/14

www.realspektrum.cz

