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Náklad
185 000

kusů

Postaráme se 
 o bezstarostný prodej 

Vašeho bytu.  

Prodáváte svůj byt? 
Kontaktujte specialistu 

na nábor bytů v Brně! 

N/RSB/14314/14 

Výjimečná rodinná Vila, Brno-líšeň 

Info v RKNadstandardní novostavba rodinné vily s garáží pro 6 aut a s pozemkem o výměře 2 184 m2. Rozlehlé zahradě 
dominuje unikátní jezírko s plavací zónou a biotopem napájené z vlastního vrtu a venkovní posezení s party vyba-
vením. Luxusní zařízení domu nabízí veškerý komfort pro bydlení a to vč. poslechové místnosti s hi-tech zařízením. 

Volejte zdarma 800 800 099 Navštivte nás – Lidická 77, Brno

Michal Chemišinec  |  makléř – nábor RD a byty, v RS od 2012  |  724 405 303



b y D l e n í 
R e k R e a c e

40 000 kupců 
denně uvidí vaši nemovitost

Volejte zdarma 800 800 099 Stovky dalších nemovitostí na webu www.realspektrum.cz

N/RSB/14597/15

Prodej Bytu 1+kk, ZBýšoV

1 390 000 Kč

moderní podkrovní byt 46,5 m2 v OV · výborný stav, kolau-
dace 2008 · cihlový historický dům po kompletní přestavbě 
· sklep, parkování před domem · klidná lokalita

N/RSB/14375/14

rekreační chata, šlaPanice u Brna

590 000 Kč

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/14596/15

Prodej Bytu 1+1, Blansko

690 000 Kč

slunný byt 28,1 m2 v OV · udržovaný stav určený k mo-
dernizaci · sklep, nové rozvody · cihlový dům po celkové 
revitalizaci · v blízkosti autobusového i vlakového nádraží

N/RSB/14496/15

staVeBní PoZemek, olšany

800 Kč/m2

větší stavební pozemek o výměře 1 800 m2 · vhodný ke 
stavbě samostatně stojícího domu · krásná lokalita s velmi 
dobrou občanskou vybaveností a dopravní dostupností

N/RSB/14479/15

Prodej Bytu 3+kk, Brno-střed

2 490 000 Kč

velmi hezký byt 82 m2 v OV · výborný stav po rekonstrukci 
z roku 2013 · vlastní plynový kotel · třípatrový cihlový dům 
po revitalizaci · prostorný sklep na patře u bytu

N/RSB/13314/14

stP, moraVské knínice

1 495 000 Kč

stavební pozemek o výměře 583 m2 · vhodný ke stavbě ro-
dinného domu · vyhledávaná lokalita v těsné blízkosti města 
Kuřim · výborná dopravní dostupnost · šířka pozemku 12,5 m

N/RSB/14594/15

Prodej Bytu 3+1, Brno-Bystrc

2 390 000 Kč

pěkný byt 70,8 m2 vč. lodžie (OV) · šatna, sklep, lodžie · 
neprůchozí pokoje, samostatná koupelna a WC · dům po 
kompletní revitalizaci s dobrou dostupností do centra

N/RSB/14364/14

rodinný dům, Brno-řečkoVice

6 950 000 Kč

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

N/RSB/14606/15

PřeVod Bytu 3+1, kuřim

1 650 000 Kč

světlý byt 64,1 m2 vč. lodžie (DB) · zasklená lodžie, sklep · sa-
mostatná koupelna a WC · osmipodlažní dům po kompletní 
revitalizaci · udržovaný stav, hezký výhled

N/RSB/14309/14

staVeBní PoZemek, Brno-ÚtěchoV

1 799 000 Kč

pozemek vč. projektu a stavebního povolení na stavbu sa-
mostatně stojícího domu s garáží pro 3 auta · jižní orientace, 
pěkný výhled · celková výměra 481 m2 · všechny IS
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Prodej Bytu 5+1, Brno-řečkoVice

prostorný mezonetový byt 193,2 m2 v OV · velmi dobrý stav, moderní 
kuchyňská linka · terasa s markýzou, 2× balkon, garáž, sklep (dílna) 
· samostatné WC, 2× koupelna · vestavěné skříně na míru, vlastní 
plynový kotel · čtyřpodlažní cihlový dům

N/RSB/14248/14

6 499 999 Kč

rodinný dům, chudčice

moderní atypická vila představuje architektonickou konverzi a citli-
vě navazuje na starší zástavbu · dva samostatné byty 5+kk a 2+kk 
s vlastním vstupem · parkování až pro 6 automobilů · okrasná zahrada 
se třemi úrovněmi a automatickým zavlažováním

N/RSB/14586/15

9 450 000 Kč

rodinný dům, modřice

nízkoenergetický rodinný dům v klidné a vyhledávané lokalitě · zahra-
da, garáž, venkovní parkovací místo · prostorný dům je ve výborném 
stavu · možnost dvougeneračního bydlení, dvě samostatné bytové 
jednotky · výborná dopravní dostupnost do centra Brna

N/RSB/14542/15

8 900 000 Kč

Snížená 
cena

REAL SPEKTRUM 
Vaše jasná volba

è  Jsme osvědčená realitní 

značka s historií více  

jak 24 let

è  Postaráme se o bezstarostný 

prodej Vaší nemovitosti

è  Disponujeme zahraniční 

klientelou s aktivní 

poptávkou

è  Umíme řešit zástavy  

a exekuce

Volejte zdarma 800 800 099 nebo 724 110 161

Petr Broža  |  obchodní ředitel, v RS od 2003
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Vy chcete prodat.
My víme komu.

VýroBní hala, Pohořelice

N/RSB/14287/14

4 EUR/m2/měs.+ en. a sl.pronájem výrobních a skladových prostor 
třída „A“ · strategická poloha 25 km jižně od 
Brna, dostupnost dálnice · celkem 15 000 m2 
užitných ploch, haly 2 000 m2 až 15 000 m2

staVeBní PoZemek, moraVany

N/RSB/12125/13

2 590 Kč/m2prodej STP v průmyslové zóně Moravany s dob-
rou dostupností na D1 i D2 · výměra 2 461 m2, 
platné ÚR na výstavbu haly s administrativním 
zázemím o celkové výměře cca 700 m2

VýroBní hala, modřice

N/RSB/14281/14

4,5 EUR/m2/měs.+ en. a sl.pronájem haly pro výrobu nebo skladování 
v průmyslové a administrativní části Brna · 
samostatné prostory přizpůsobené poža-
davkům klienta · užitná plocha od 2 000 m2

staVeBní PoZemek, Brno-starý lískoVec

N/RSB/14441/14

3 500 Kč/m2prodej stavebního pozemku na frekventova-
ném a viditelném místě v Brně u dálničního 
sjezdu z D1 · celková výměra 8 705 m2 · územ-
ní plán komerční využití, plocha CV

VýroBní hala, Brno-město

N/RSB/14292/14

info v RKpronájem skladových a výrobních prostor 
třídy „A“ · high-tech průmyslový park s vy-
nikající polohou poblíž centra města · užitná 
plocha od 2 000 m2 až do 50 000 m2

staVeBní PoZemek, Brno-Židenice

N/RSB/9184/11

5 500 000 Kčprodej stavebního pozemku s pravomocným 
stavebním rozhodnutím na stavbu polyfunkč-
ního objektu o podlažní ploše cca 800 m2 · vý-
měra pozemku 324 m2 · IS na hranici pozemku

jsme členy
významných 
asociací

naše účast na významných 
realitních veletrzích

N/RSB/13343/14

kanceláře, Brno-králoVo Pole

2 700 Kč/m2/rok+ en. a sl.

pronájem kanceláří v novostavbě administrativní budovy · 
prostory jsou součástí projektu „Podnikatelský inkubátor“ 
·  výměra patra 2 075 m2, jednotlivé kanceláře od 17 m2

N/RSB/14350/14

kanceláře u BVV Brno

3 000 Kč/m2/rok

pronájem velmi reprezentativních kanceláří v bezprostřed-
ní blízkosti BVV · celková výměra 530 m2 · možnost proná-
jmu jednotlivých kanceláří od 13 m2 nebo celků cca 150 m2

N/RSB/14556/15

kancelářské Prostory u BVV

3 950 Kč/m2/rok+ en. a sl.

pronájem moderních kanceláří ve 4.NP cihlového domu na 
ul. Hlinky · celková výměra 180 m2 · rozděleno na samostatné 
kanceláře · terasa s kráným výhledem, klimatizace

N/RSB/12782/14

kancelářské Prostory, Brno-střed

2 500 Kč/m2/rok+ en. a sl.

pronájem reprezentativních kancelářských prostor v 5.NP 
administrativní budovy v centru města · celková výměra kan-
celářského patra 1 100 m2, možnost pronájmu i po částech

Volejte zdarma 800 800 099 nebo 723 673 359Zdeněk Vojtek |  pronájem kanceláří

Hledáte malou kancelář, sídlo velké firmy 
nebo chcete jen porovnat svůj současný 

pronájem s aktuální nabídkou?

Zavolejte nám! Ušetříme Váš čas 
a pomůžeme Vám ke správnému rozhodnutí.

N/RSB/14124/14

kancelářské Plochy, Brno-střed

1 200 Kč/m2/rokpronájem kancelářských ploch v novém ob-
chodně administrativním centru · volné pro-
story ve 3.NP · velký open-space prostor, tři 
kanceláře a zasedací místnost · výměra 630 m2

N/RSB/14506/15

kanceláře, Brno-střed

2 190 Kč/m2/rok + en. a sl.pronájem kancelářských ploch ve 4.NP admi-
nistrativní budovy ·  vhodné pro sídlo společ-
nosti nebo kontaktní místo s klienty · celková 
výměra 154 m2 · klimatizace, parkování

N/RSB/14402/14

kanceláře, Brno-střed

1 650 Kč/m2/rok + en. a sl.pronájem kancelářského celku ve 3.NP admi-
nistrativní budovy po rekonstrukci · celková 
výměra 216 m2 · rozděleno na samostatné 
kanceláře s vlastním sociálním zázemím

N/RSB/14414/14

kanceláře, Brno-střed

2 050 Kč/m2/rok + en. a sl.pronájem velice zajímavých kancelářských 
prostor ve 3.NP cihlového domu · celková vý-
měra 226 m2 · po kompletní náročné rekon-
strukci · rozděleno na samostatné kanceláře

Neplatíte 
provizi

Neplatíte 
provizi

Neplatíte 
provizi
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Ze široké nabídky
 nemovitostí vybíráme…
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N/RSB/14494/15

hala, Brno-líšeň

29 900 000 Kčprodej průmyslové haly vhodné ke skladování 
nebo výrobě · hlídaný areál, velká odstavná 
plocha · mostový jeřáb, dálkově ovládaná 
vrata · hala 3 200 m2, pozemek 8 790 m2

N/RSB/11303/13

nájemní dům, staré Brno 

7 490 000 Kčprodej menšího třípodlažního nájemního 
domu na ul. Anenská · jednotlivé pokoje pro-
najímané studentům · užitná plocha 180 m2 · 
dobrý stav bez nutných rekonstrukcí

N/RSB/13240/14

nájemní dům, Brno-černá Pole

info v RKprodej bytového domu v jedné z nejžádaněj-
ších částí Brna · tři byty o velikosti 3+1, pro-
storná půda, garáž, sklepní prostory · mož-
nost vybudování 10ti bytů · užitná pl. 555 m2

N/RSB/14421/14

nájemní dům, Brno-střed

21 990 000 Kčšestipodlažní nájemní dům v širším centru 
města Brna · 22 bytových jednotek a 2 neby-
tové prostory · 5 parkovacích míst a 3 garáže 
· užitná plocha 1 255 m2

N/RSB/14588/15

sídlo firmy, Brno-maloměřice

9 300 000 Kčprodej sídla firmy v bezprostřední blízkosti 
městského okruhu · přízemí je využíváno ke 
skladování a drobné výrobě, v patrech jsou 
kanceláře · užitná plocha 340 m2

N/RSB/12778/14

areál, VeVerská Bítýška

10 900 000 Kčprodej výrobně/skladového areálu v blízkosti 
Brna a dálnice D1 · velmi dobrý stav bez nut-
nosti investic do rekonstrukce · užitná plocha 
2 200 m2, pozemky celkem 8 116 m2

N/RSB/12605/14

komerční oBjekt, Brno-lesná

5 900 000 Kčprodej třípodlažní komerční nemovitosti na 
ul. Okružní · užitná plocha 175 m2, pozemek 
celkem 400 m2 · objekt je částečně pronajatý

N/RSB/12258/13

rdPark Brno líšeň

info v RKprodej a pronájem nízkoenergetických prostor 
v novém projektu RDPark · vhodné pro obchod-
ně reprezentativní účely · možnost využití i pro 
lehkou výrobu · výměra boxu 400 m2 

N/RSB/14557/15

areál, Brno-maloměřice

13 500 000 Kčprodej areálu v blízkosti brněnského měst-
ského okruhu · dva skladovací objekty 100 m2  
a 535 m2, dostatek zpevněných ploch · výměra 
pozemku 3 947 m2 · příjezd pro kamiony

N/RSB/14401/14

VýroBní areál, skuteč okr. chrudim

info v RKprodej souboru staveb využívaných k výrobě, 
skladování, kancelářskému a sociálnímu zázemí 
· uzavřený areál s užitnou plochou cca 8200 m2 
· volné zpevněné i nezpevněné plochy

N/RSB/14143/14

Polyfunkční oBjekt, Brno-seVer

5 790 000 Kčprodej administrativního objektu s parková-
ním ve dvorním traktu · budova se 3.NP a 1.PP 
· celková užitná plocha 330 m2 · 5 parkovacích 
míst - vhodné pro sídlo firmy

Jsme jedničky v prodeji 
investičních nemovitostí v Brně!

Pomůžeme výhodně prodat 
nájemní dům i Vám.

Výstavba 
zahájena

Celková 
výměra
2,3 ha

Neplatíte 
provizi

nájemní dům, ul. štefánikova
užitná plocha 760 m2, 10 bytů 

oc lipsko, Brno-kohoutovice 
10 obchodních jednotek, 5 kanceláří 

Volejte zdarma 800 800 099 nebo 602 156 824

Jan Ryšavý  |  makléř – prodej, v RS od roku 2008


