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Zvažujete
prodej bytu?
Poradíme
Vám ZDARMA

Využijte bezplatné
konzultace se specialistou
na prodej bytů

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

Volejte zdarma 800 800 099
Byt 2+kk, Brno-Jundrov, ul. Březová

prodáno do 1 týdne
Volejte zdarma 800 800 099

Navštivte nás – Lidická 77, Brno

Byt 3+1, Brno-Židenice, ul. Velkopavlovická

Byt 4+1, Brno- Bystrc, ul. Fleischnerova

prodáno do 14ti dnů

prodáno 1. zájemci

Široká nabídka dalších nemovitostí

www.realspektrum.cz

b y d l e n í
r e k r e a c e
Prodej bytu 1+kk, Zbýšov

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

N/RSB/14597/15

1 290 000 Kč

Převod 2+kk, Brno-Nový Lískovec

cihlový byt 34,2 m2 v OV · velmi dobrý stav po rekonstrukci
· hezký výhled do okolí · nový plynový kotel, úložné prostory v předsíni · třípatrový dům po revitalizaci

světlý byt 56,3 m2 (DB) · dobrý udržovaný stav · šatna,
sklep, nízké náklady · dům po revitalizaci v blízkosti Campus Square · parkování u domu na přilehlém parkovišti

cihlový byt 45,9 m2 vč. balkonu (OV) · původní standardní stav určený k modernizaci · vlastní plynový kotel, spíž,
sklep · čtyřpodlažní dům po revitalizaci

N/RSB/14881/15

N/RSB/14714/15

N/RSB/14882/15

1 590 000 Kč

Prodej bytu 3+1, Brno-Černá Pole

novostavba prostorného bytu 65 m2 vč. balkonu (OV) · bytový dům s výtahem a klidovou zónou se zelení ve vnitrobloku · oddělená koupelna a WC, šatna, zděný sklep na patře

prostorný mezonetový byt 75 m2 v OV · velmi dobrý stav
· vlastní plynové topení, klimatizace · vestavěná skříň,
komora, sklep · pětipodlažní cihlový dům

3 190 000 Kč

Rodinný dům, Bučovice

denně uvidí vaši nemovitost

Prodej bytu 1+1, Brno-Židenice

Prodej bytu 2+kk, Brno-Komín

N/RSB/14910/15

40 000 kupců

N/RSB/14690/15

2 990 000 Kč

1 890 000 Kč

Převod bytu 3+1, Kuřim

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

N/RSB/14606/15

1 650 000 Kč

Prodej bytu 2+1, Brno-Štýřice

1 790 000 Kč

Prodej bytu 3+1, Hrušovany

cihlový byt 69,5 m2 vč. balkonu v OV · šatna, sklep, vyhrazené parkovací stání · velmi dobrý stav, kolaudace
v roce 2006 · vlastní plynový kotel · čtyřpodlažní dům

N/RSB/14794/15

1 990 000 Kč

Rodinný dům, Kratochvilka

Rodinný dům, Křtiny

Neplatíte
provizi

N/RSB/14869/15

590 000 Kč

Stavební pozemek, Šanov

pozemek vhodný ke stavbě samostatně stojícího rodinného domu · celková výměra 1 037 m2 · vydáno stavební povolení na stavbu přízemního rodinného domu (bungalov)

N/RSB/14809/15

600 Kč/m2

Chata, Číkov - okr. Třebíč

velmi pěkná podezděná rekreační chata v krásném lesnatém prostředí na břehu řeky Oslavy · dobrý stav vhodný
k okamžité rekreaci · chata je umístěná na polosamotě

N/RSB/14885/15

599 000 Kč

rodinný dům s větší zahradnou o výměře 750 m2 · výborný
stav po kompletní zdařilé rekonstrukci · klidné bydlení na
hranici CHKO Moravský kras · výborná dostupnost do Brna

N/RSB/14873/15

2 250 000 Kč

Stavební pozemek, Drásov

Stavební pozemek, Kanice

větší pozemek vhodný k výstavbě samostatně stojícího
domu · výměra 1 080 m2, šířka 34 m · na okraji nově zastavěného území · krásná lesnatá lokalita

N/RSB/13008/14

990 000 Kč

Zahrada s chatou, Nemojany

rozlehlá zahrada s rekreační chatkou s nádherným výhledem na okolí · vydáno stavební povolení na stavbu podsklepené chaty · ideální místo pro umístění mobilheimu

N/RSB/14887/15

Volejte zdarma 800 800 099

samostatně stojící rodinná vila 5+1 · venkovní bazén, sauna, dvě garáže
· nadstandardně řešený dům je ve výborném stavu · kryté venkovní posezení s krbovým grilem a udírnou · klidná lokalita západním směrem
od Brna · pozemek celkem 827 m2

850 000 Kč

pozemek vhodný k výstavbě polořadového rodinného domu
· celková výměra 579 m2 · klidné prostředí na hranici CHKO
Moravský kras · výborná dopravní dostupnost do Brna

N/RSB/14870/15

1 250 000 Kč

8 250 000 Kč
N/RSB/14876/15

Stavební pozemek, Rousínov

pozemek v klidné lokalitě východním směrem od Brna ·
vhodný k výstavbě samostatně stojícího rodinného domu
· celková výměra 1 070 m2 · výborná dopravní dostupnost

N/RSB/14804/15

1 500 000 Kč

Chata u Domanínského rybníka

podezděná rekreační chata s garáží a vlastním pozemkem · chata se
nachází v jedné z nejvyhledávanějších rekreačních lokalit na polosamotě · prostornou nemovitost je možné dále rozšířit · velmi dobrý stav
s možností okamžitého užívání

Stovky dalších nemovitostí na webu

1 300 000 Kč
N/RSB/14831/15

www.realspektrum.cz

Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

polořadový, částečně podsklepený rodinný dům · možnost
rozšíření o půdní vestavbu · dům je určený k modernizaci
· klidná okrajová část města · výměra pozemku 136 m2

B U S I NE S S
I N V E S T I CE

Užijte si prázdniny
bez provize!
Pronajměte si do 31. 8. kancelářské
prostory a neplaťte provizi.
Kontaktujte Veroniku Mamulovou, tel: 724 405 366

Kanceláře, Brno-střed

Kanceláře, Brno-střed

Vy chcete prodat.
My víme komu.

Kancelářské prostory, Brno-střed

Kanceláře, obchody v Campus Square

pronájem kanceláře v centru Brna na ul. Masarykova · reprezentativní prostory vhodné pro sídlo společnosti · výměra
307 m2 + terasa · rozděleno na samostatné jednotky

pronájem kancelářských a obchodních ploch ve standardu nejvyšší kategorie · kanceláře od 200 m2, dostatek
parkovacích míst · flexibilní uspořádání vnitřních prostor

N/RSB/14739/15

N/RSB/14300/14

243 Kč/m2/měs. + en. a sl.

Kanceláře, Brno-Žabovřesky

info v RK

Kancelářské prostory u BVV

pronájem velice zajímavých kancelářských prostor ve 3.NP
cihlového domu · celková výměra 226 m2 · po kompletní
náročné rekonstrukci · rozděleno na samostatné kanceláře

pronájem kancelářských ploch ve 4.NP administrativní budovy · vhodné pro sídlo společnosti nebo kontaktní místo
s klienty · celková výměra 154 m2 · klimatizace, parkování

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

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

N/RSB/14414/14

N/RSB/14506/15

N/RSB/13249/14

N/RSB/14556/15

2 050 Kč/m2/rok + en. a sl.

Kanceláře v AZ Toweru

2 190 Kč/m2/rok + en. a sl.

3 300 Kč/m2/rok + en. a sl.

Administrativní prostory, Brno-střed

3 950 Kč/m2/rok + en. a sl.

Kancelářské prostory, Brno-střed

Individuální
podmínky

pronájem exkluzivních kancelářských prostor v nejvyšší budově ČR · samostatné kanceláře od 80 m2, celá patra 450 m2 · možnost
až 6ti měsíčních nájemních prázdnin

Info v RK
N/RSB/14301/14

STP, Sněžné-okr. Žďár nad Sázavou

prronájem samostatných administrativních
či obchodních prostor přizpůsobených požadavkům klienta · jednotky od 50 m2, celá
patra od 2 270 m2, celá budova 10 000 m2

Info v RK
N/RSB/810/09

Polyfunkční objekt, Brno-St. Lískovec

pronájem exkluzivních kancelářských prostor v novostavbě administrativního centra
Titanium · nejmenší jednotka od 20 m2, patra cca 1 800 m2, celková plocha 10 500 m2

info v RK
N/RSB/11626/13

Nájemní dům, Brno-Masarykova čtvrť

Nyní
sleva!

prodej pozemku v nejvyhledávanější rekreační oblasti Vysočiny-Milovy · celková výměra
6 163 m2 · dle ÚP určeno pro pobytovou rekreaci · vč. podílu na příjezdové cestě

2 200 000 Kč
N/RSB/14648/15

prodej polyfunkčního objektu po rozsáhlé
rekonstrukci · nemovitost je kompletně pronajata a slouží jako jazyková škola a ubytování pro studenty · užitná plocha 200 m2

Znáte skutečnou hodnotu
své nemovitosti?
My ano. Kontaktujte nás
a využijte bezplatné tržní posouzení.
Naše účast na významných
realitních veletrzích

6 990 000 Kč
N/RSB/14875/15

prodej 5.NP nemovitosti v lukrativní lokalitě
Brna · příčky v patrech je možno variabilně
přestavět nebo odstranit · užitná plocha
355 m2 · nyní sleva 500 000 Kč

13 000 000 Kč
N/RSB/14576/15

Filip Sehnal | +420 724 405 305
Specialista na nábor nájemních domů
e-mail: filip.sehnal@realspektrum.cz

Volejte zdarma 800 800 099
www.realspektrum.cz
Jsme členy
významných
asociací

B U S I NE S S
I N V E S T I CE

Ze široké nabídky

nemovitostí vybíráme…

Menší sklad, Brno- Líšeň

Kanceláře u BVV Brno

Výrobní objekt, Brno-Líšeň

Neplatíte
provizi

prodej menšího skladu v severovýchodní části Brna
v blízkosti dálnice D1 · nyní je objekt využíván ke skladování · užitná plocha 400 m2, pozemek 1 691 m2

prodej výrobního objektu v blízkosti dálnice D1 · pro menší
provozy výroby nebo drobné skladování · zpevněná plocha
pro parkování a manipulaci · užitná plocha 600 m2

N/RSB/14888/15

N/RSB/14889/15

2 781 000 Kč

Areál, Tišnov

pronájem reprezentativních kanceláří v bezprostřední blízkosti BVV · nově vybudovaný
nízkoenergetický polyfunkční dům · celková výměra 530 m2 · možnost pronájmu jednotlivých kanceláří od 13 m2, celků cca 150 m2 nebo celých pater cca 305 m2 · parkování
N/RSB/14350/14

info v RK

Sídlo firmy, Brno-Maloměřice

Hala, Brno-Líšeň

Neplatíte
provizi

3 195 000 Kč

Areál, Újezd u Brna

prodej menšího areálu v industriální zóně města Tišnov ·
celková výměra 2 158 m2, zastavěná plocha 269 m2 · plynová kotelna · dvě vjezdové brány, dostupnost pro kamion

prodej areálu s velkou odstavnou plochou · dlouhodobě
využíváno k venkovnímu skladování a prodeji sanitárního
vybavení · celková výměra 13 338 m2 · 6 km jižně od Brna

N/RSB/12098/13

N/RSB/14514/15

4 500 000 Kč

Areál, Brno-Maloměřice

9 300 000 Kč

Hala, Brno-Líšeň

Neplatíte
provizi

Neplatíte
provizi

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

prodej výrobního/skladovacího objektu v blízkosti dálnice
D1 · využíváno ke skladování, pro účely výroby nutnost rekonstrukce · příjezd pro kamion · užitná plocha 3 200 m2

prodej areálu v blízkosti brněnského městského okruhu
· dva skladovací objekty 100 m2 a 535 m2 · dostatečná
zpevněná plocha, pozemek 3 947 m2 · příjezd pro kamiony

prodej výrobní/skladové haly v severovýchodní části Brna
· dostupnost dálnice D1 · nepodsklepená budova s užitnou
plochou 600 m2 · bezproblémový přístup · pozemek 1 067 m2

N/RSB/14588/15

N/RSB/14886/15

N/RSB/14568/15

N/RSB/14890/15

9 300 000 Kč

Výrobně/sklad. hala, Brno-Líšeň

Neplatíte
provizi

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

N/RSB/14463/15

28 000 000 Kč

10 300 000 Kč

Připravujeme pro
Vás prodej bývalé
LDN v Bílovicích
nad Svitavou
formou výběrového
řízení.

13 500 000 Kč

24 750 000 Kč

Palác Morgensternových, Brno – ul. Štefánikova

Výběrové
řízení

Kontaktujte
Ing. Juraje Trégera, CSc.,
tel: 602 563 615

Stavební pozemky, Ráječko

prodej stavebních pozemků v obci Ráječko u vedlejší komunikace
vedoucí do Blanska · dle územního plánu jsou pozemky určené k výstavbě rodinných domů · celková výměr 33 892 m2 · veškeré IS jsou
k dispozici, předpokládaný náklad na zasíťování je 300-400 Kč/m2

520 Kč/m2
N/RSB/14865/15

prodej polyfunkčního objektu s vedlejší stavbou, příslušenstvím a pozemky · uzávěrka
výběrového řízení 24. 6. v 16 hod. · podmínky a informační memorandum jsou
k dispozici v RK · pro bližší informace kontaktujte Ing. Juraje Trégera, CSc., tel: 602 563 615
N/RSB/14727/15
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