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Přesvědčte se,
že umíme prodat!
Nabídněte nám svoji nemovitost
a my ji dostaneme do každé
brněnské schránky!

Petr Broža | obchodní ředitel, v RS od 2003

www.realspektrum.cz

Volejte zdarma 800 800 099
Prodej bytu 5+kk, Brno-Komín

Rodinný dům, Střelice u Brna

Hala, Brno-jih (Modřice)

N/RSB/13026/14

N/RSB/13017/14

N/RSB/12811/14

více informací na str. 4

Převod bytu 2+kk, Brno-Bystrc

N/RSB/12968/14

více informací na str. 3

RD, Bílovice nad Svitavou

N/RSB/12905/14

Volejte zdarma 800 800 099

více informací na str. 6

více informací na str. 6
Areál, Veverská Bítýška

N/RSB/12778/14

více informací na str. 15

Široká nabídka dalších nemovitostí

více informací na str. 16

Kancelářské prostory, Brno-střed

N/RSB/12834/14

více informací na str. 11

www.realspektrum.cz

40 000 kupců

O B S A H

denně uvidí vaši nemovitost

bydlení A rekreace
03
BYTY
05
RODINNÉ DOMY
07	CHATY, CHALUPY, POZEMKY
08
NOVOSTAVBY

Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Velmi rádi vás
uvítáme na adrese:
Lidická 77
602 00 Brno
pondělí–pátek
8.00–18.00

BUSINESS A INVESTICE
09
NÁJEMNÍ DOMY, HOTELY a UBYTOVACÍ zařízení, obchodní
	a kancelářské prostory…
11
kanceláře a obchody
14
SKLADY, VÝROBA, AREÁLY, SÍDLA FIREM, STAVEBNÍ POZEMKY
	PRO KOMERCI…

Zdarma volejte:
800 800 999
Vybírejte na webu:
www.realspektrum.cz

O svém vlastním bydlení
už nemusíte jen snít!
Víme jak
vám zajistit

100%

financování

Již od

2,59 %

úrokové sazby.

Naši finanční partneři

A navíc — vyřídíme i všechny druhy pojištění osob a majetku!
Volejte zdarma 800 800 099

Stovky dalších nemovitostí na webu

www.realspektrum.cz

b y d l e n í
r e k r e ac e
Prodej bytu 1+kk, Brno-Lesná

slunný byt 24,3 m2 v OV · dobrý stav, sklepní kóje přímo na
patře · dům po revitalizaci s výtahem poblíž plaveckého
areálu Tesla · nízké měsíční náklady

N/RSB/12724/14

899 000 Kč

Převod bytu 1+1, Brno-Ponava

byt 28,6 m2 vč. lodžie (OV) · standardní stav určený k modernizaci · zateplený dům po revitalizaci s výtahem · velmi
atraktivní lokalita · ihned k nastěhování

suterénní byt 31,5 m2 (DB) · možné rozšíření o přilehlou
prádelnu · byt je určený k celkové modernizaci · cihlový
dům nedaleko parku Lužánky · možnost bydlení i podnikání

N/RSB/12964/14

N/RSB/13002/14

1 100 000 Kč

600 000 Kč

Prodej bytu 1+1, Tišnov

byt 38,3 m2 vč. balkonu (OV) · neprůchozí pokoje, velmi
dobrý stav · zděné bytové jádro · čtyřpodlažní dům po
revitalizaci · parkování na přilehlém parkovišti

N/RSB/12876/14

1 050 000 Kč

Rychlý

pronájem?

cihlový byt 62 m2 vč. balkonů (OV) · po částečné rekonstrukci
· samostatná koupelna a WC, sklep, 3× balkon · nadstandardní společné prostory · možnost odkoupení garáže

950 000 Kč

Nabídněte nám
svoji nemovitost
a denně ji uvidí
tisíce lidí!

Převod bYtu 2+kk, Brno-Bystrc

moderní byt 61 m2 vč. balkonu (DB) · vlastní plynový
kotel, neprůchozí pokoje · přístup na balkon z obou
pokojů · pětipodlažní cihlový dům v klidné lokalitě

N/RSB/12968/14

My víme komu.

Prodej bytu 1+kk, Brno-Žabovřesky

Prodej bytu 2+kk, Adamov

N/RSB/12998/14

Vy chcete prodat.

2 200 000 Kč

Prodej bytu 2+kk, Brno-Židenice

cihlový byt 45,2 m2 vč. balkonu (OV) ·
neprůchozí pokoje, sklep · moderní kuchyňská
linka · čtyřpodlažní dům (kolaudace v roce
2006) · velmi nízké měsíční náklady

Volejte zdarma 800 800 099 nebo 724 787 447

Prodej bytu 2+1, Brno-Černá Pole

1 990 000 Kč
N/RSB/12999/14

Prodej bytu 2+1, Staré Brno

světlý byt 55 m2 vč. balkonu (OV) · šestipodlažní cihlový dům s výtahem · dobrý stav,
neprůchozí pokoje · byt má krásný výhled
na Špilberk · volný dohodou

Šárka Kozánková | makléřka – pronájmy, v RS od 2011

Nabídněte nám ji.

cihlový byt 62 m2 vč. terasy (OV) · původní
stav určený k modernizaci · samostatná
koupelna a WC, zděný sklep · pětipodlažní
dům po celkové revitalizaci

Převod bytu 2+1, Brno-Královo Pole

1 890 000 Kč
N/RSB/12482/13

Prodej bytu 3+kk, Brno-Černá Pole

2 299 999 Kč
N/RSB/12952/14

Volejte zdarma 800 800 099

velmi pěkný půdní byt 148 m2 vč. terasy (OV)
· třípodlažní cihlový dům ve vyhledávané
lokalitě · komora, sklep, vlastní plynový kotel
· byt je ihned k nastěhování

3 400 000 Kč
N/RSB/12933/14

cihlový byt 56 m2 vč. balkonu (DB) · možnost
bezplatného převodu do OV · velmi dobrý
stav, dům s výtahem · neprůchozí pokoje,
sklep · atraktivní lokalita, volný ihned

2 090 000 Kč
N/RSB/12803/14

Prodej bytu 3+kk, Brno-Židenice

prostorný byt 91,4 m2 vč. balkonu (OV) ·
po kompletní rekonstrukci · samostatná
koupelna se sprchovým boxem i vanou, šatna,
sklep · cihlový dům na velmi klidném místě

Stovky dalších nemovitostí na webu

3 500 000 Kč
N/RSB/12920/14

www.realspektrum.cz
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b y d l e n í
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Převod bytu 3+1, Brno-Židenice

byt 67,7 m2 vč. lodžie (DB) · oddělená koupelna a WC, sklepní box · běžný udržovaný
standard · zateplený dům s výtahem poblíž
zastávky MHD · dobrá dostupnost do centra

denně uvidí vaši nemovitost

Prodej bytu 3+1, Rosice

1 790 000 Kč
N/RSB/12777/14

Převod bytu 3+1, Brno-Veveří

cihlový byt 94,3 m2 vč. terasy (DB) · po zdařilé
rekonstrukci · balkon, terasy, spíž, sklep
· částečně situováno do klidného vnitrobloku · anuita je splacená

40 000 kupců

Prodej bytu 3+1, Brno-Starý Lískovec

cihlový byt 82,2 m2 vč. lodžie (OV) · samostatná
koupelna s masážním sprchovým koutem · šatna, spíž, sklep · neprůchozí pokoje, dobrý stav
· dům co částečné revitalizaci

1 890 000 Kč
N/RSB/13044/14

Prodej bytu 3+1, Brno-Trnitá

2 690 000 Kč
N/RSB/12875/14

cihlový byt 115 m2 v OV · velmi dobrý stav,
sklep · třípodlažní dům po revitalizaci
· plynový kotel, eurookna, nová kuchyňská
linka · k nastěhování dohodou

byt 73,1 m2 vč. lodžie (OV) · komora, spíž,
oddělená koupelna a WC · nové zděné bytové
jádro, sklep · revitalizovaný dům s výtahem
· bezproblémové parkování před domem

2 090 000 Kč
N/RSB/13028/14

Prodej bytu 4+1, Brno-Líšeň

2 990 000 Kč
N/RSB/12693/14

byt 86,8 m2 vč. balkonu (OV) · běžný stav
bez modenizace · oddělená koupelna a WC,
sklepní box · zateplený dům s výtahem po
revitalizaci · dobrá dostupnost do centra

2 190 000 Kč
N/RSB/13058/14

Výběr z úspěšně prodaných zakázek za březen až duben
Pěkný byt 1+1, Brno-Lesná

Byt 2+1, Brno-Jundrov

prodáno

celková výměra 36 m2 · vyhledávaná lokalita · dům po
kompletní rekonstrukci

Byt 3+1, Brno-Starý Lískovec

prodáno

byt v původním udržovaném stavu · výměra 56 m2 vč. lodžie
· čtyřpodlažní dům

Prodej bytu 5+kk, Brno-Komín

Mezonetový byt 4+kk, Kuřim

prodáno

prodáno

byt o celkové výměře 74,6 m2 vč. balkonu · bez kuchyňské
linky · poblíž Campus Square

cihový byt 92,9 m2 vč. balkonu · šatna, sklepní box, vlastní
plynové topení

náš Výběr z nájmů

Pronajmeme co nejrychleji
váš byt, rodinný dům i garáž…!
›
›
›
›

Zajistíme kompletní realitní i právní servis
Naše služby pro vás zcela zdarma
Inzerujeme na více než 18 realitních serverech
Volejte na 724 787 447 nebo zdarma na 800 800 099

Aktuálně pro naše klienty hledáme
byty 1+1 a 1+kk po celém Brně!
Pronájem bytu 3+kk, Brno-Žabovřesky

velmi pěkný mezonetový byt 179,5 m2 vč. balkonu (OV) · moderní kuchyňská linka,
prostorná šatna, pracovna, neprůchozí pokoje · 2 koupelny po celkové rekonstrukci,
vlastní plynový kotel · cena vč. kompletního vybavení, 2 parkovací stání
4

N/RSB/13026/14
Volejte zdarma 800 800 099

7 990 000 Kč

Pronájem domu 3+1, Brno-Bystrc

prostorný a slunný byt se nachází na ulici Veveří · po kompletní rekonstrukci · byt je zařízený nábytkem i spotřebiči ·
vhodné pro rodinu s dětmi · volný od 7/2014

nezařízený RD o velikosti 3+1 s garážemi · dům je po rekonstrukci a je nezařízený · terasa, menší zahrádka · klidná
lokalita v blízkosti Brněnské přehrady

N/RSB/12951/14

N/RSB/12631/14

12 500 Kč/měs. + en. a sl.

Stovky dalších nemovitostí na webu

15 000 Kč/měs. + en. a sl.

www.realspektrum.cz

b y d l e n í
r e k r e ac e
Rodinný dům, Rašovice

Rodinný dům, Krásensko

koncový řadový RD s větším pozemkem · započatá kompletní
rekonstrukce · krásná lokalita nedaleko od Slavkova · v ceně
projekt na přístavbu, nádstavbu a stavební úpravy

N/RSB/13007/14

600 000 Kč

Rodinný dům, Lipovec

pěkný rodinný dům 4+1 s garáží · možnost
dalšího rozšíření · velmi dobrý stav s nutnou
modernizací · krásná lesnatá lokalita na hranici
Moravského krasu

My víme komu.

Rodinný dům, Blažov

samostatně stojící, podsklepený rodinný dům · garáž, dílna,
zahrada · nutno dokončit kompletní rekonstrukci · krásné
lesnaté prostředí · vhodné i k celoroční rekreaci

N/RSB/12614/14

Vy chcete prodat.

700 000 Kč

původní zemědělská usedlost vhodná k trvalému bydlení
i celoroční rekreaci · obytná a hospodářská část, větší uzavřený dvůr · možnost přikoupení dalšího pozemku a statku

850 000 Kč

N/RSB/12939/14

Rodinný dům, Vír

890 000 Kč
N/RSB/12906/14

samostatně stojící, částečně podsklepý
rodinný dům 4+1 · garáž, zahrada, venkovní
posezení · prostorný dům je ve výborném
stavu · vhodný i k celoroční rekreaci

Rodinný dům, Žďár u Blanska

prostorný rodinný dům v krásné lesnaté lokalitě · nutno
dokončit započatou přestavbu · možnost dvougeneračního
bydlení · pozemek celkem 258 m2, užitná plocha 182 m2

N/RSB/12651/14

890 000 Kč

Rodinný dům, Březské

1 250 000 Kč
N/RSB/12844/14

rodinný dům 2+1 po kompletní rekonstrukci · možnost rozšíření o půdní vestavbu ·
krbová kamna, vlastní studna, stodola s parkováním pro auto · cena vč. vnitřního vybavení

1 350 000 Kč
N/RSB/12992/14

My víme jak
prodat!
Nabídněte nám svoji nemovitost
a my ji dostaneme do každé
brněnské schránky!
Michal Chemišinec | makléř – nábor RD a byty, v RS od 2012

Nabídněte nám ji.

Volejte zdarma 800 800 099 nebo 724 405 303
Rodinný dům, Adamov

Usedlost, Krokočín okres Třebíč

usedlost s kompletním zázemím pro koně
(boxy, výběhy, ohrady) · dobrý technický
stav po částečných rekonstrukcích · pozemek
celkem 2 753 m2 · vhodné i k trvalému bydlení

1 890 000 Kč
N/RSB/12956/14

Volejte zdarma 800 800 099

samostatně stojící rodinný dům s dvěmi
garážemi · započata kompletní rekonstrukce
· pozemek 951 m2, užitná plocha 168 m2
· výborná dopravní dostupnost

Rodinný dům, Bratčice

2 100 000 Kč
N/RSB/12733/14

řadový, podsklepený rodinný dům s terasou
· výborný stav po rekonstrukci · možnost
dvougeneračního bydlení · klidná lokalita
jižním směrem od Brna v dosahu IDS

Stovky dalších nemovitostí na webu

2 850 000 Kč
N/RSB/12721/14

www.realspektrum.cz
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Rodinný dům, Blučina

hrubá stavba samostatně stojícího RD · bazénová hala, větší garáž · prostorný dům
je určen k dokončení · příprava na vnitřní
i venkovní krb · výborná dostupnost

denně uvidí vaši nemovitost

Rodinný dům, Bílovice nad Svitavou

3 650 000 Kč
N/RSB/12667/14

Rodinný dům, Brno-Obřany

částečně podsklepený rodinný dům · parkovací stání, dílna, sauna · venkovní kryté
posezení, terasa · výborný stav po kompletní
rekonstrukci vč. nové střechy

40 000 kupců

samostatně stojící rodinný dům 5+kk se zahradou · dům je projektován jako nízkoenergetický · možnost dokončení dle přání klienta
· pozemek 574 m2, užitná plocha 115 m2

Rodinný dům, Březina u Křtin

4 190 000 Kč
N/RSB/12905/14

Rodinný dům, Lipůvka

4 790 000 Kč
N/RSB/12678/14

rozestavěný, samostatně stojící rodinný dům
· příprava na 2 krby, pozemek 1 524 m2 · možnost vícegeneračního užívání · vyhledávaná
lokalita severním směrem od Brna

novostavba samostatně stojícího rodinného
domu · nízkoenergetický dům se nachází
v krásném lesnatém prostředí SZ od Brna
· pozemek 652 m2, užitná plocha 155 m2

4 750 000 Kč
N/RSB/12774/14

Rodinná vila, Pohořelice

7 500 000 Kč
N/RSB/11883/13

samostatně stojící, luxusní rodinná vila
· garáž pro více aut, úložný prostor nad
garáží · bazénová hala, venkovní vířivá vana
· velmi dobrý technický stav

7 999 000 Kč
N/RSB/12483/13

Rodinný dům, Střelice u Brna

Rodinný dům, Brno-Mokrá Hora

podsklepený rodinný dům s pěknou velkou zahradou · dobrý technický stav · možnost
rozšíření o půdní vestavbu · vhodné i pro dvougenerační bydlení · v klidné části obce
s výbornou dopravní dostupností do Brna

nadstandardní rodinný dům s garáží pro dvě auta a parkovacím místem před domem
· výborný technický stav, vhodný pro vícegenerační bydlení · klidná lokalita na severní
hranici Brna v těsné blízkosti lesů · pozemek 400 m2, užitná plocha 394 m2

N/RSB/13017/14

N/RSB/12846/14

2 750 000 Kč

7 500 000 Kč

Výběr z úspěšně prodaných zakázek za březen až duben
Luxusní rodinná vila, Tišnov

Rodinný dům, Brno-Maloměřice

prodáno

samostatně stojící vila s garáží pro dvě auta · po kompletní
rekonstrukci · pozemek 690 m2

prodáno

podsklepený rodinný dům ve slepé ulici · vhodný pro
vícegenerační bydlení · pozemek 324 m2

Rodinný dům, Brno-Řečkovice

prodáno

rohový, částečně podsklepený dům s garáží · možnost
dalšího rozšíření nebo rozdělení na 3 byty

Rodinný dům, Brno-Černá Pole

prodáno

řadový rodinný dům s předzahrádkou · možnost rozšíření
o půdní vestavbu · pozemek 272 m2

6

Volejte zdarma 800 800 099

Stovky dalších nemovitostí na webu

www.realspektrum.cz
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Rekreační chata, Ostopovice

Chata, Brno-Líšeň

zděná rekreační chata s vlastním větším pozemkem
o výměře 796 m2 · příměstská rekreace ve velmi pěkné
lokalitě přírodního parku Bobrava

N/RSB/13015/14

375 000 Kč

450 000 Kč

částečně podsklepený dům 2+1 ve vyhledávané rekreační
oblasti · výborný stav po kompletní rekonstrkuci vč. nové
střechy · vhodné k trvalému bydlení i celoroční rekreaci

1 290 000 Kč

450 000 Kč

1 450 000 Kč
N/RSB/13032/14

stavební pozemek o výměře 686 m2 · vhodný ke stavbě samostatně stojícího rodinného domu · klidná lokalita jihozápadním
směrem od Brna · výborná dopravní dostupnost

N/RSB/13005/14

550 Kč/m2

Stavební pozemek, Lipůvka

Radek Hilšer | makléř – prodej, v RS od 2007
Volejte zdarma 800 800 099 nebo 724 601 321
Stavební pozemek, Drásov

větší stavební pozemek s jižní orientací · vhodný k výstavbě
samostatně stojícího rodinného domu · na okraji nově
zastavěného území v lesnaté lokalitě · výměra 1 080 m2

Stavební pozemek, Bučovice

N/RSB/12775/14

Volejte zdarma 800 800 099

stavební pozemek ve vyhledávané lokalitě severním směrem
od Brna · vhodný k výstavbě dvou samostatně stojících
rodinných domů · celková výměra 1 100 m2

N/RSB/12940/14

2 500 Kč/m2

Stavební pozemek, Svinošice

stavební pozemek s krásným výhledem na klidném místě
· vhodný ke stavbě samostatně stojícího rodinného domu
· celková výměra 1 398 m2 · na severní hranici města

1 190 000 Kč

Chata, Vlkov u Osové Bítýšky

podsklepená rekreační chata s vlastním pozemkem 400 m2
· velmi dobrý stav s možností okamžité rekreace · krásné
místo na hranici lesa v blízkosti Vlkovského rybníku

N/RSB/12980/14

750 000 Kč

Zděná chata na Vysočině

Stavební pozemek, Pravlov

Nabídněte nám
svoji nemovitost
a denně ji uvidí
tisíce lidí!

990 000 Kč

N/RSB/11792/13

pěkná chalupa s uzavřeným dvorem a větší zahradou · nemovitost je vhodná k trvalému
bydlení nebo celoroční rekreaci · velmi dobrý stav po rekonstrukcích vč. nové střechy
a komínu · na okraji obce jen 7 km od Boskovic · pozemek celkem 1 851 m2

Chalupa, chata,
pozemek…

N/RSB/13008/14

částečně zděná chata 3+kk s terasou · výborný stav · krásná
lesnatá lokalita Brněnské přehrady · úložný prostor v podkroví,
příjezd pro auto

Chalupa, Vanovice-okr. Blansko

Chalupa, Podhradí nad Dyjí

N/RSB/12987/14

My víme komu.

Rekreační chata, BrnO-Kníničky

podsklepená, zděná rekreační chata s vlastním pozemkem
· výborný stav, ihned k užívání · vhodné pro rodinnou rekreaci
v dosahu MHD · pozemek 286 m2

N/RSB/13009/14

Vy chcete prodat.

stavební pozemek vhodný ke stavbě samostatně stojícího
rodinného domu · klidná ulice v obci severním směrem
od Brna v dosahu IDS · celková výměra 530 m2

N/RSB/12938/14

1 200 000 Kč

Stovky dalších nemovitostí na webu

novostavba zděné chaty · vhodné k celoročnímu užívání
· v blízkosti Milovského rybníka, Blatiny a Dráteničky

N/RSB/12776/14

2 300 000 Kč

Stavební pozemky, Bořitov

stavební pozemky o výměrách 741 m2 a 762 m2 · pozemky
jsou vhodné ke stavbě samostatně stojících rodinných
domů · na okraji klidné obce s krásným výhledem

N/RSB/13057/14

1 700 Kč/m2

STP, Doubravice nad Svitavou

pozemek (1 401 m2) s výbornou dopravní dostupností do
Brna · vhodný ke stavbě samostatně stojícího rodinného
domu · nádherná lokalita v okrajové části obce Klemov

N/RSB/7699/11

990 000 Kč

Stavební pozemek, Šebrov

rovinatý stavební pozemek (980 m2) s jižní orientací · vhodný
ke stavbě samostatně stojícího rodinného domu · možnost
dělení na dva menší pozemky, celková šířka 43 m

N/RSB/12484/13

2 190 000 Kč

www.realspektrum.cz
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b y d l e n í
r e k r e ac e
Bytový dům, Kuřim, ul. Tyršova

40 000 kupců

denně uvidí vaši nemovitost

Rezidence Jabloňový sad, Moravany

Neplatíte
provizi

Neplatíte
provizi

pětipodlažní polyfunkční dům s výtahem · výběr ze 13ti bytů o velikostech 2+kk
až 4+kk · balkony, terasy, sklepy · dokončení v červnu 2014 · možnost pronájmu
parkovacích míst

v jednotlivých etapách proběhne výstavba 9ti bytových domů s bezbariérovými
výtahy · výběr z bytů 1+kk až 5+kk · k bytům náleží sklepy, balkony nebo terasy
· uzavřené garáže, parkovací stání · dokončení 12/2014

D/RSB/13/12

D/RSB/31/13

cena od 1 847 000 Kč

Bytový komplex pod Chvalovkou

cena od 1 390 000 Kč

Pro naše klienty aktuálně hledáme

menší cihlový byt 1+kk, 1+1 k investice, nejlépe ve středu města Brna
s balkonem, platba v hotovosti

Neplatíte
provizi

byt 1+1, 2+kk pro studenta, nejlépe v Brně Bohunicích nebo Lískovci (okolí
Kampusu) do 1,6 mil. Kč
cihlový byt 3+1 v osobním vlastnictví, výměra min. 70 m2, lokalita
Žabovřesky, Ponava, Veveří
cihlový byt v centru Brna a širším okolí, cena do 3,5 mil. Kč, ne poslední
patro, může být i k rekonstrukci
cihlový byt 3+1 v secesním domě v k. u. Veveří, výměra od 100 m2, balkon
výhodou, do 4 mil. Kč
rodinný dům se zahradou a garáží, lokalita do 35 km jižním směrem
od Brna, cena do 2,5 mil. Kč			

moderní pětipodlažní dům v rekreační oblasti města Brna · byty o velikostech 1+kk
až 4+kk · součástí bytů jsou balkony, terasy a sklepy · kolaudace květen 2015
D/RSB/21/12

dvougenerační dům s byty 1+1 a 4+1 v severní části Brna a s menší zahradou, cena do 7,5 mil. Kč		
zděnou chatu na vlastním pozemku k celoročnímu využití, nejlépe
na Brněnské přehradě, voda a elektřina podmínkou

cena od 1 310 000 Kč

Volejte zdarma 800 800 099

Stovky prověřených realit
na jednom místě
www.realspektrum.cz
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Volejte zdarma 800 800 099

Stovky dalších nemovitostí na webu

www.realspektrum.cz

B U S I N E S S
I N V E S TICE

Vy chcete prodat.
My víme komu.

specializované oddělení — ProDEJ
NÁJEMNÍ DOMY, HOTELY a UBYTOVACÍ zařízení, obchodní
a kancelářské prostory…

Jste
majitelem
nájemního
domu?

Víme, jak
ho výhodně
prodat!
Filip Sehnal | makléř – nábor, v RS od 2013

Nabídněte nám ho.

Volejte zdarma 800 800 099 nebo 724 405 305
Nájemní dům, Brno-Židenice

Obchodní dům, Brno-Kohoutovice

prodáno

prodáno

Nájemní dům s 5ti byty, sklepními prostory a rozlehlou zahradou
jsme prodali dlouholetému a významnému klientovi. Celková
užitná plocha budovy byla 335 m2, k domu náležel pozemek
o výměře 439 m2.

Nájemní dům, Brno-Židenice

Obchodní středisko s dvěma parkovišti a přístupem pro zásobování
se nachází na ulici Libušina třída. Tento komerční objekt jsme
prodali společnosti Mareo invest s.r.o. Celková užitná plocha
celého objektu byla 890 m2.

Administrativní budova, Staré Brno

prodáno

prodáno

Třípodlažní nájemní dům se nachází na ul. Táborská. Sestává
se z nebytových prostor a půdního bytu a jeho celková
užitná plocha je 1 550 m2. Budova byla prodána začínajícímu
investorovi, který se v investici do nemovitosti zhlédl a kupuje
prostřednictvím naší společnosti již další dům.

Administrativní budova byla prodáno formou elektronické aukce
společnosti Darag s.r.o. Celý objekt byl určený především pro
kancelářské účely a jeho užitná plocha byla 1 027 m2.

Pro naše klienty aktuálně hledáme ke koupi

Výběr z našich poptávek

P/RSB/7825/14

nájemní dům s možností parkování, v širším centru Brna, nejlépe k ul. Veveří

P/RSB/7713/14

menší nájemní dům nebo administrativní objekt vhodný ke kombinaci bydlení a podnikání, pouze Brno

P/RSB/7702/14

nájemní dům s nebytovými prostory v přízemí, lokalita nejlépe Ponava, Veveří, Kr. Pole nebo Staré Brno

P/RSB/7683/14

nájemní dům za účelem investice, návratnost do 15ti let, kdekoliv v Brně

P/RSB/7660/14

nájemní dům před rekonstrukcí, návratnost do 15ti let, cena max. 40 000 000 Kč, celé Brno

P/RSB/7650/14

menší nájemní dům se 4–5 byty, pořízení za účelem investice, pouze Brno

P/RSB/7619/13

administrativní budovu pro vlastní sídlo firmy, min. 150 m2 a větší, nejlépe Černá Pole, Kraví hora

P/RSB/7642/14

administrativní nebo bytový dům ideálně plně obsazený nájemníky, nejlépe v centru Brna

P/RSB/7880/14

administrativní budovu nebo hotel vhodný k přestavbě na bytový dům, přip. stavební pozemek kdekoliv v Brně

P/RSB/7870/14

administrativní objekt pro zřízení sídla firmy, min. 5 samostatných kanceláří, parkování, nejlépe v jižní části Brna

Volejte zdarma 800 800 099

Stovky dalších nemovitostí na webu

www.realspektrum.cz
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B U S I N E S S
I N V E S TICE
Nájemní dům, Brno-střed

40 000 kupců

denně uvidí vaši nemovitost

administrativní budova, Brno-Černá Pole

Exkluzivní
nabídka

prodej nájemního domu na pěší zóně v centru Brna · 2 obchodní prostory, 13 bytových
jednotek · užitná plocha 560 m2, pozemek 212 m2 · roční výnos cca 1,2 mil. Kč · bez
nutnosti dalších investic

prodej řadové administrativní budovy v klidné vilové části · užitná plocha 270 m2
· možnost přestavby na byty · velmi dobrý stav po zdařilé rekonstrukci · vlastní
parkovací místo a garáž · celková podlahová plocha 270 m2

N/RSB/12763/14

N/RSB/12642/14

info v RK

7 990 000 Kč

Ubytovací zařízení, okr. Bruntál

Kancelářská jednotka, Brno-střed

Nebytový prostor, Brno-Štýřice

Admin. budova, Brno-Slatina

prodej ubytovacího zařízení v pohoří Jeseníky u přehradní
nádrže Slezská Harta · kapacita 18 lůžek, společné soc. zázemí

prodej luxusních kancelářských prostor ve 3. NP budovy IBC
· celková výměra 60 m2 · recepce s nepřetržitým provozem

prodej nebytového prostoru na ul. Celní · rozděleno na 6 jednotek, výměra 135 m2 · vhodné k provozu obchodu nebo kanceláře

prodej částečně podsklepeného domu · po celkové rekonstrukci · 3 oddělená kancelářská patra · užitná plocha 335 m2

N/RSB/12984/14

N/RSB/13049/14

N/RSB/12324/13

N/RSB/12743/14

1 490 000 Kč

Administrativní objekt, Brno-jih

1 600 000 Kč

Soubor nemovitostí, Brno-Kr. Pole

1 890 000 Kč

Admin. budova, Brno-Černovice

Nájemní dům, Staré Brno

5 990 000 Kč

Výrazná
sleva

prodej novostavby administrativního objektu v průmyslové
zóně · užitná plocha cca 243 m2 + půda, pozemek cca 480 m2

prodej souboru jedno a dvoupodlažních nemovitostí na Rostislavově náměstí · určeno k přestavbě na byty · pozemek 719 m2

prodej 4. NP objektu využívaného jako admin. budova · 3 nebytové prostory · celková užitná plocha 280 m2 + 58 m2 půda

prodej menšího nájemního domu na ul. Anenská · jednotlivé
pokoje pronajímané studentům · užitná plocha 180 m2

N/RSB/4925/10

N/RSB/12274/13

N/RSB/12910/14

N/RSB/11303/13

6 500 000 Kč

6 300 000 Kč

7 200 000 Kč

7 490 000 Kč

Nájemní dům, Ivanovice na Hané

Komerční objekt, Brno-Židenice

Penzion, Brno-Bystrc

Dům pro seniory, Mikulov

prodej 4. NP bytového domu po rekonstrukci · 12 bytů, sklepní prostory a půda · užitná plocha 1 132 m2, pozemek 283 m2

prodej komerčního objektu na frekventované ulici · byt 4+1,
2× nebytový prostor · užitná plocha 700 m2 · vlastní parkování

prodej zrekonstruovaného penzionu · 4 pokoje, byt s terasou
· restaurace s kapacitou 50 míst · zahrádka s letní kuchyní

prodej volného hotelu vhodného k přestavbě na dům pro
seniory · ubytovací kapacita 25 lůžek · celková plocha 2 219 m2

N/RSB/12839/14

N/RSB/12630/14

N/RSB/12245/13

N/RSB/12859/14

7 990 000 Kč

Polyfunkční objekt, Pohořelice

8 490 000 Kč

10 990 000 Kč

13 900 000 Kč

Kancelářské budovy, Staré Brno

Polyfunkční objekt, Jihlava

Soubor nemovitostí, Brno-střed

prodej polyfunkčního objeku · 2 obchodní jednotky, restaurace,
pizzerie, noční klub, 46 bytů · užitná plocha 2 522 m2

prodej kancelářských budov na exkluzivní adrese v bezprostřední blízkosti BVV · užitná plocha 765 m2, pozemek 2 400 m2

prodej pronajatého objektu na frekventované ulici · užitná
plocha 2 550 m2 · pozemek 2 400 m2, rozlehlé parkoviště

prodej objektu se dvorem · kancelářská budova 2 474 m2, nájemní dům (11 bytů) 1 155 m2, objekt výroby a kanceláří 587m2

N/RSB/8815/11

N/RSB/13025/14

N/RSB/9904/12

N/RSB/11523/13

Investiční
příležitost

10

28 990 000 Kč

Volejte zdarma 800 800 099

31 900 000 Kč

38 990 000 Kč

Stovky dalších nemovitostí na webu

59 500 000 Kč

www.realspektrum.cz

B U S I N E S S
I N V E S TICE

Vy chcete pronajmout.
My víme komu.

specializované oddělení — Pronájem
kanceláře a obchody…

Hledáte
ideální
kancelář?

Najdeme
vám ji.

Petr Jurza | makléř – pronájem, v RS od 2012

Zajistíme vám ji.

Volejte zdarma 800 800 099 nebo 723 673 359

Kancelářské prostory v AZ Toweru

Kancelářské prostory v BBP Parku

Neplatíte
provizi

pronájem kancelářských prostor v nejvyšší budově v ČR · kancelářské plochy jsou řešeny
jako „open-space“ a dispozice lze libovolně dále měnit · výměry prostor od 250 m2
do 915 m2 · při dlouhodobé smlouvě možnost slevy

pronájem kanceláří v nově vybudovaném komplexu BBP · prostory jsou koncipované jako
„open-space“ a jsou ve standardu vysoké kategorie „A“ · výměra patra cca 1 800 m2 · možnost flexibilního uspořádání od velkoplošných kanceláří po menší samostatné jednotky

N/RSB/11704/13

N/RSB/11978/13

cenová nabídka na míru

Kancelářské prostory, Brno-střed

cenová nabídka na míru

Kancelářské prostory, Brno-střed

Neplatíte
provizi

pronájem kancelářských prostor v administrativní budově v centru Brna · reprezentativní
prostory jsou vhodné pro sídlo společnosti · výměra celého patra cca 1 100 m2 · možnost
dělení na samostatné celky od 150 m2

pronájem exkluzivních kancelářských prostor v novostavbě administrativního centra
Titanium · nejmenší jednotka od 20 m2, kancelářská plocha patra cca 1 800 m2, celková
plocha 10 500 m2 · bez vnitřního členění, nastavení dle individuálních potřeb

N/RSB/12834/14

N/RSB/11626/13

Volejte zdarma 800 800 099

cenová nabídka na míru

Stovky dalších nemovitostí na webu

cenová nabídka na míru

www.realspektrum.cz
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40 000 zájemců

denně uvidí vaši nemovitost

Neplatíte
provizi

t ower II

PRÉMIOVÉ KANCELÁŘE

nyní k pronájmu

brno střed města
Od 50

dO

10,000m2

Od 50

spielberk.cz

V

1 Spielberk Office Centre

centru města

N

BRNO

1

<-Praha

2

Olomouc/Ostrava->
Bratislava

->

->

Vídeň

dO

8,000m2

ctOffice.eu

2 CTZone Brno

Nová budova Tower II ve Spielberk Office Centre
nabízí kancelářské prostory nejvyšší kvality na
prémiové obchodní adrese v Brně. Nádherné
výhledy do okolí s parkovými úpravami a na
panorama města, dostatek parkovacích míst a
služby v areálu činí z kanceláří v Tower II první
volbu pro ty, kteří vyžadují jen to nejlepší.

Kanceláře v CTZone jsou moderní a prvotřídní
prostory odpovídající posledním trendům v
podnikání. Velká plocha jednotlivých podlaží,
jedinečné vnitřní atrium, služby v místě a
pohodlný přístup do centra města i na dálniční síť
spoluvytváří ideální prostředí pro moderní, high
tech podnikání.

Pro více
víceinformací
informacíooobou
oboukancelářských
kancelářských
projektech
kontaktujte
prosím:
Pro
projektech
kontaktujte
prosím:
Jiří Kostečka
- Business
Development
| Email: jiri.kostecka@ctp.eutelefon:
| Telefon:
+420
Petr
Jurza – komerční
oddělení,
email: petr.jurza@realspektrum.cz,
+420
723724
673928
359828

Kancelář, Brno-Černá Pole

Kanceláře, Brno-Řečkovice

Kanceláře, Brno-střed

Kancelář, Brno-Černá Pole

Ojedinělá
nabídka

pronájem kancelářských prostor v přízemí administrativního
objektu · užitná plocha 145 m2 · rozděleno na 5 kanceláří

pronájem kanceláří v přízemí kompletně zrekonstruované
budovy · vhodné pro sídlo společnosti · celková výměra 350 m2

pronájem kanceláří v blízkosti centra Brna · samostatné patro
v nové administrativní budově · klimatizace, výměra 320 m2

pronájem reprezentativních kancelářských prostor v centru
města · 7 samostatných kanceláří · celková výměra 203 m2

N/RSB/12681/14

N/RSB/12658/14

N/RSB/12674/14

N/RSB/12807/14

28 800 Kč/měs. + en. a sl.

45 000 Kč/měs. + en. a sl.

Kanceláře, Brno-Královo Pole

KancelářE, Brno-střed

1 900 Kč/m2/rok + en. a sl.

Kancelář, Brno-jih

Kancelář, Brno-střed

pronájem kancelářských prostor ve 3. NP administrativní budovy · 5 samostatných kanceláří se sociálním zázemím, menší
sklady · celková výměra 452 m2 · parkování před budovou

pronájem kanceláře v administrativním komplexu · variabilní
modul s otevřenou dispozicí · užitná plocha 120 m2, parkování

pronájem reprezentativní kanceláře na rušné ulici v centru Brna
· celé patro v 6. NP admin. budovy · celková výměra 315 m2

N/RSB/11754/13

N/RSB/2777/09

N/RSB/12853/14

info v RK

Nové kanceláře, Brno-Černovice

Neplatíte
provizi

12

56 000 Kč/měs. vč. en. a sl.

2 350 Kč/m2/rok + en. a sl.

2 500 Kč/m2/rok. + en. a sl.

Kancelářské prostory, Brno-Štýřice

Náš tip

pronájem kanceláří ve vysokém standardu na ul. Veselá · po
kompletní rekonstrukci · výměra 242 m2 · možnost parkování

pronájem kanceláří v nově vybudovaném objektu · celková volná
plocha 760 m2 · možnost pronájmu od 15 m2, celé patro 330 m2

pronájem kanceláří v nově budovaném objektu na ul. Vídeňská
· celková volná plocha 5 000 m2 · 1. NP obchody, restaurace,
2. NP–12. NP kancelářské prostory · 200 parkovacích míst

N/RSB/12063/13

N/RSB/11465/13

N/RSB/12510/13

info v RK

Volejte zdarma 800 800 099

2 600 Kč/m2/rok + en. a sl.

Stovky dalších nemovitostí na webu

3 000 Kč/m2/rok + en. a sl.

www.realspektrum.cz

B U S I N E S S
I N V E S TICE
Obchodní prostory, Brno-střed

Vy chcete pronajmout.
My víme komu.

Komerční prostory, Brno-střed

Neplatíte
provizi

pronájem obchodních prostorů na jedné z nejrušnějších ulic v Brně · nadstandardní
prostory se nacházejí v obchodní pasáži Galerie Orlí · možnost dispozičních úprav
· různé výměry od 25 m2

pronájem obchodních a kancelářských prostor v obchodním centru Velký Špalíček
· možnost pronájmu parkovacích míst · obchodní jednotky od 60 m2 · kancelářské
prostory od 50 m2

N/RSB/12833/14

N/RSB/11206/13

cena od 6 250 Kč/měs.

Obchodní prostor, Brno-Bohunice

cena od 8 Euro/m2/měs. + en. a sl.

Obchodní prostor, Brno-střed

Obchodní prostor, Brno-střed

Obchodní prostor, Brno-střed

pronájem prostoru v obchodním centru Campus Square · celková
výměra 109 m2 · přízemní prostor u venkovního parkoviště

pronájem obchodu v nové administrativní budově · přízemní
prostor s velkými výlohami a vstupem z ulice · výměra 41 m2

pronájem obchodního prostoru na rušné ulici · celková výměra
55 m2 · rozděleno na obchodní část a menší kancelář

pronájem obchodu v centru Brna na ul. Pellicova · přízemní
prostor po kompletní rekonstrukci · velké výlohy, vstup z ulice

N/RSB/12432/13

N/RSB/12963/14

N/RSB/12623/14

N/RSB/12632/14

Neplatíte
provizi

18 Euro/m2/měs. + en. a sl.

10 275 Kč/měs. + en. a sl.

12 000 Kč/měs. + en. a sl.

15 000 Kč/měs. + en. a sl.

Obchod, Brno-Horní Heršpice

Obchodní prostor, Brno-střed

Obchodní prostor, Brno-Lesná

Obchodní prostor, Brno-střed

pronájem obchních prostor v přízemí rohového domu · celková
výměra 111 m2 · bezproblémové parkování, velká výloha

pronájem jedinečných obchodních prostor na frekventované
ulici · vstup a výloha přímo z ulice · celková výměra 30 m2

pronájem obchodu se vstupem z ulice · celková výměra 216 m2
· skl. prostory, galerie s kancelářským zázemím · parkování

pronájem prostoru v obchodním centru IBC · přízemní rohový
prostor s výlohami do ulice i do pasáže · cel. plocha 165 m2

N/RSB/11949/13

N/RSB/13019/14

N/RSB/12654/14

N/RSB/12891/14

22 500 Kč/měs. + en. a sl.

33 000 Kč/měs. + en. a sl.

Obchodní prostor, Brno-Kr. Pole

33 500 Kč/měs. + en. a sl.

60 000 Kč/měs. + en. a sl.

Kanceláře, Brno-Řečkovice

Kanceláře, Brno-Žabovřesky

pronájem nadstandardní jednotky na křižovatce frekventovaných ulic · otevřený prostor s možností sádrokartonových příček
· celková výměra 356 m2 · parkování přímo před vchodem

pronájem kanceláří ve výrobně/administrativním objektu · uzavřený celek rozdělený na samostatné kanceláře · výměra 358 m2

pronájem kancelářských prostor ve 2. NP administrativní budovy · vhodné pro sídlo společnosti · celková výměra 145 m2

N/RSB/9865/12

N/RSB/12677/14

N/RSB/12894/14

Neplatíte
provizi

Showroom a kanceláře, Brno-Slatina

1 700 Kč/m2/rok + en. a sl.

pronájem kanceláře v administrativním centru · rozděleno na
showroom a samostatnou kancelář · celková výměra 164 m2

pronájem prostoru vhodného ke zřízení restaurace, kavárny
nebo baru · celková výměra 250 m2 · po rekonstrukci

N/RSB/12266/13

N/RSB/12629/14

Volejte zdarma 800 800 099

2 430 Kč/m2/rok + en. a sl.

Hledáme!

Restaurace, Staré Brno

Neplatíte
provizi

info v RK

35 000 Kč/měs. + en. a sl.

3 000 Kč/m2/rok + en. a sl.

Pro naše klienty aktuálně
hledáme tyto nemovitosti.
Je tam i ta vaše?
www.realspektrum.cz/aktualni-poptavky-komerce

Stovky dalších nemovitostí na webu

www.realspektrum.cz
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40 000 kupců

denně uvidí vaši nemovitost

specializované oddělení — ProDEJ/pronájem
SKLADY, VÝROBA, AREÁLY, SÍDLA FIREM, STAVEBNÍ POZEMKY
PRO KOMERCI…

Víme, komu
ho prodat.

Vlastníte
výrobní
areál?

Mgr. Tomáš Kokna | obchodní ředitel, v RS od 2002

Nabídněte nám jej.

Volejte zdarma 800 800 099 nebo 724 255 155

14

Skladová hala, Blučina

Hala, Brno-Horní Heršpice

Výrobní hala, Brno-Královo Pole

pronájem rekonstruované skladové haly · celková výměra 740 m2 · možnost využití
i pro výrobu · možnost pronájmu odstavné zpěvněné plochy (1 000 m2) u objektu

pronájem haly pro výrobní nebo skladové účely · užitná plocha 2 000 m2, kanceláře
50 m2, venkovní plocha 800 m2 · jeřáb s nosností 2 tuny · dostupnost kamionů

pronájem výrobní haly v uzavřeném hlídaném areálu · mostový jeřáb s nosností
16 tun · kancelářské a sociální zázemí · výměra 1 100 m2, venkovní plocha 320 m2

N/RSB/12772/14

N/RSB/10811/12

N/RSB/12157/13

550 Kč/m2/rok + en. a sl.

790 Kč/m2/rok + en. a sl.

900 Kč/m2/rok + en. a sl.

Výrobní hala, Brno-Královo Pole

Hala, Kuřim

Hala s jeřábem, Brno-střed

pronájem výrobní haly v areálu na severu Brna · vjezd pro vysoká nákladní vozidla
· 6 mostových jeřábů s nosností od 3 do 6 tun · celková výměra 1 300 m2

pronájem skladově/výrobní haly v komerčním areálu · celková užitná pl. 960 m2
· 2 vstupy z rampy, příjezd pro kamiony, k dispozici vlečka · možnost úpravy dispozice

pronájem výrobní/skladovací haly · celková výměra 1 571 m2 · mostový jeřáb
s nosností 20 tun · výborná dostupnost na D1 · manipulační plocha pro kamiony

N/RSB/12158/13

N/RSB/12959/14

N/RSB/12538/13

900 Kč/m2/rok + en. a sl.

931 Kč/m2/rok

990 Kč/m2/rok

Hala, Brno-Židenice

Hala, Brno-Slatina

Skladová hala, Brno-Slatina

pronájem skladovací haly v uzavřeném průmyslovém areálu · celková výměra
4 500 m2 · mostové jeřáby s nosností 12,5 tuny · vhodné i pro střední a těžkou výrobu

pronájem prostor v nově budovaných objektech na klíč · jednotky budou přizpůsobeny
poždavkům klienta (sklad, výroba, obchod, kancelář) · užitná plocha 1 000 m2

pronájem zrekonstruoavného skladu s kancelářskou vestavbou · celková výměra cca
910 m2 · bezproblémový příjezd kamionu · vstupy na rampě s vyrovnávacím můstkem

N/RSB/12422/13

N/RSB/12560/13

N/RSB/12547/13

1 050 Kč/m2/rok + en. a sl.

1 150 Kč/m2/rok + en. a sl.

1 290 Kč/m2/rok + en. a sl.

Hala, Brno-Tuřany

administrativní objekt, Vyškov-Pustiměř

Areál, Tišnov

pronájem novostavby haly s kancelářským zázemím · užitná plocha 607 m2, venkovní
plocha 180 m2 · vhodné pro skladování, po úpravě možné využít i pro výrobu

prodej administrativního/výrobního objektu · možnost využití i k provozu drobné
výroby · výměra pozemků 2 930 m2 · možnost přístavby dalšího objektu

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

N/RSB/12328/13

N/RSB/12759/14

N/RSB/12098/13

1 300 Kč/m2/rok

Volejte zdarma 800 800 099

3 990 000 Kč

Stovky dalších nemovitostí na webu

4 500 000 Kč

www.realspektrum.cz
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Výrobní areál, Adamov

Vy chcete prodat.

My víme komu.

Areál, Brno-Královo Pole

Snížená
cena

Výrobní hala, Telnice u Brna

Neplatíte
provizi

prodej výrobního areálu členěného na administrativní část se zázemím a halu
· užitná plocha budov 2 640 m2, pozemky celkem 6 559 m2

prodej areálu využívaného k administrativním, výrobním a skladovým účelům ·
zastavěná plocha budov 800 m2, pozemky 2 319 m2 · vlastní trafostanice

prodej skladové/výrobní haly se zázemím · hala 1 148 m2, administrativní budova
181 m2, pozemek 4 780 m2 · mostový jeřáb s nosností 3 tuny · příjezd pro kamion

N/RSB/9912/12

N/RSB/12812/14

N/RSB/12416/13

3 790 000 Kč

Sídlo firmy, Brno-Holásky

5 385 000 Kč

Areál, Veverská Bítýška

6 900 000 Kč

Areál, Brno-jih

Neplatíte
provizi

prodej sídla firmy se skladovými a výrobními prostory · hala 200 m2, kanceláře
a zázemí 330 m2, pozemek 1 531 m2 · dobrý technický stav · parkovací plochy

prodej výrobně/skladového areálu v dosahu dálnice D1 · užitná plocha 2 200 m2,
výměra pozemků 8 116 m2 · dostatek kancelářského a sociálního zázemí

prodej sídla firmy na ulici Vídeňská · administrativní objekt, zateplený výrobně/skladový
objekt a nezateplený sklad · užitná plocha 887 m2, pozemek 3 213 m2

N/RSB/12417/13

N/RSB/12778/14

N/RSB/12796/14

7 800 000 Kč

Stavební pozemek, Hustopeče u Brna

10 900 000 Kč

Stavební pozemky, Kuřim

19 200 000 Kč

Stavební pozemek, Přerov

Neplatíte
provizi

prodej komerčního pozemku v blízkosti dálnice D2 · celková výměra 82 580m2 ·
vhodný pro umístění průmyslové a zemědělské výroby nebo skladů
735 Kč/m2

N/RSB/11965/13

Neplatíte
provizi

prodej posledních 3 STP v nově vznikající komerční zóně · určeno pro stavby za účelem
výroby, skladování nebo sídla firmy · výměry od 3 700 m2 s možností dělení
1 400 Kč/m2

N/RSB/12668/14

prodej pozemku v expandující části města · pro smíšenou výstavbu (obchod, služby,
výroba, skladování) · výměra 35 000 m2 s možností dělení nebo rozšíření
1 500 Kč/m2

N/RSB/12507/13

Stavební pozemek, Brno-Tuřany

Stavební pozemek, Brno-Slatina

Stavební pozemek, Brno-Přízřenice

prodej stavebního pozemku o výměře 4 789 m2 · dle ÚP určeno k zástavbě za účelem
skladování a výroby s kancelářským zázemím · v blízkosti dálnice D1 a D2

prodej pozemku u hlavní komunikace · dle územního plánu plocha smíšená · pro
výstavbu podnikatelských aktivit · možnost sjezdu a napojení na IS · výměra 3 450 m2

prodej STP v bezprostřední blízkosti rychlostní komunikace ve směru Vídeň · vydáno ÚR
na výstavbu dvou menších administrativních budov · celková výměra 1 887 m2

N/RSB/12685/14

N/RSB/10064/12

N/RSB/12545/13

1 800 Kč/m2

3 000 Kč/m2

Pro naše klienty aktuálně hledáme k pronájmu

6 500 000 Kč

Výběr z našich poptávek

P/RSB/7628/14

prodejní sklad autodílů 550–700 m2, z toho 70–100 m2 prodejna, lokalita pouze Brno, ideálně Slatina

P/RSB/7837/14

prostory pro provoz laboratoře, min. 220 m2, zázemí pro 4 zaměstnance, 4 parkovací místa, lokalita jen Brno-Slatina

P/RSB/7216/13

prostory pro autoservis, výměra 200 m2 až 250 m2, výška 4,5 m, zázemí pro 5 zaměstnanců, Brno-jih, Slatina

P/RSB/7240/13

velkosklad a prodejní sklad cca 500 m2, výška 6 m, administrativa pro 8 zaměstnaců, příjezd pro kamion, Brno-jih

Pro naše klienty aktuálně hledáme ke koupi

Výběr z našich poptávek

P/RSB/7816/14

skladové prostory pro spediční činnost, výměra 700–1 000 m2, příjezd kamionu, sociální zázemí pro 10-20 zaměstnanců

P/RSB/7624/14

samostatné výrobní prostory se skladovým zázemím cca 1 000 m2 a s pozemkem pro další rozvoj, pouze Brno a blízké okolí

P/RSB/7618/13

objekt pro pneuservis a autoservis, výměra 500–1 000 m2, lokalita Brno-venkov, cena do 5 mil. Kč

P/RSB/7417/13

výrobní objekt pro středně těžký průmysl, cca 1 500 m2 (1 000 m2 hala, 500 m2 kanceláře), do 20 km od Brna, příjezd kamionu

P/RSB/7288/13

výrobní halu 2 000–5 000 m2, ideálně s pozemkem pro další rozšíření, Brno a blízké okolí do 20 km, cena do 50 mil. Kč

P/RSB/7041/13

sklad, lehká výroba a sídlo firmy, výměra 600–800 m2, pozemek 2 000 m2, zázemí pro 10 zaměstnanců, ideálně Brno-jih

Volejte zdarma 800 800 099

Stovky dalších nemovitostí na webu

www.realspektrum.cz
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40 000 kupců
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Jednotky CTBox nabízí flexibilní prostory pro jakoukoliv kombinaci
KANCELÁŘE, OBCHODU, SHOWROOMU, SKLADU a/nebo VÝROBY
N

Standardní koncept 3v1 je ideální pro menší

BRNO 3
5

společnosti, které potřebují 3 obchodní funkce.

1
2

Inteligentní a flexibilní řešení umožňuje zkombinovat
více jednotek a vytvořit větší prostor pro servisní
či „last mile“ distribuční centra. Porosteme s Vámi:
uzpůsobíme podmínky pronájmu tak, abyste mohli

<-Praha

Olomouc/Ostrava->
Bratislava

->

->

Vídeň

Neplatíte
provizi

své podnikání v CTZone rozšířit dle Vašich potřeb.

4

1

3 min. chůze do nákupního centra Vaňkovka

2 2 min. chůze na hlavní autobusové nádraží
3 v blízkosti historického centra města
4 5 min. jízdy na dálnice D1 a D2
5 5 min. chůze na hlavní vlakové nádraží

Pro více informací kontaktujte prosím:
Ing. Radek Březina – komerční oddělení, email: radek.brezina@realspektrum.cz, telefon: +420 724 121 123

Pro více informací o obou kancelářských projektech kontaktujte prosím:
Jiří Kostečka - Business Development | Email: jiri.kostecka@ctp.eu | Telefon: +420 724 928 828

Komerční objekty v průmyslové zóně, Adamov
čtyřpodlažní výrobní objekt
s regálovým zakaldačem

výšková výrobní
budova

Neplatíte
provizi

N/RSB/12886/14

celková užitná plocha cca 3 000 m

čtyřpodlažní objekt
(výroba/skladování)

Neplatíte
provizi

Neplatíte
provizi

N/RSB/12889/14
2

N/RSB/12887/14

celková užitná plocha cca 13 500 m

5 500 000 Kč

výrobní
objekt

4 500 000 Kč

Neplatíte
provizi

N/RSB/12888/14

celková užitná plocha 8 670 m

2

celková užitná plocha 8 200 m

2

5 500 000 Kč

Hala, Brno-jih (Modřice)

výrobní hala
po generální opravě

N/RSB/12885/14

celková užitná plocha 3 319 m2

2

4 500 000 Kč

18 500 000 Kč

Areál, Tišnov

Neplatíte
provizi

16

Neplatíte
provizi

Neplatíte
provizi

prodej skladově/výrobní haly s kancelářským a sociálním zázemím · v blízkosti rychlostní
komunikace na Vídeň a dálnice D1 · zpevněná plocha pro manipulaci, venkovní skladování
přip. další výstavbu · užitná plocha 2 600 m2, pozemek cca 9 000 m2

prodej podnikatelského objektu poblíž centra města Tišnov · objekt je využíván k výrobě
(pneuservis), ke skladování, kancelářskému provozu a bydlení · výborný technický stav
po rekonstrukcích · výroba a sklad 720 m2, byt 92 m2, pozemek 1 311 m2

N/RSB/12811/14

N/RSB/12995/14

Volejte zdarma 800 800 099

25 000 000 Kč

Stovky dalších nemovitostí na webu

6 900 000 Kč

www.realspektrum.cz

