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Speciál

NÍZKOENERGETICKÉ 
BYTY

Řečkovické 
zahrady

www.reckovickezahrady.cz

724 601 321

BVelmi 
úsporná

BYDLENÍ V KLIDNÉM 
PROSTŘEDÍ

K nastěhování duben 2015 800 800 099

Prodáváme, 
prodáváme, prodáváme…                            

Volejte zdarma 800 800 099 www.realspektrum.cz

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

Chcete také co nejvýhodněji prodat 
 svoji nemovitost? Nabídněte nám ji.



O B S A H 40 000 kupců 
denně uvidí vaši nemovitost

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

Velmi rádi vás  
uvítáme na adrese: 

Lidická 77
602 00 Brno

pondělí–pátek
8.00–18.00

Zdarma volejte: 
800 800 999

Vybírejte na webu: 
www.realspektrum.cz
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Chcete prodat svůj byt? 
Zajistíme bezstarostný
prodej Vaší nemovitosti! 

Volejte, ptejte se, pište

  Navrhneme nejvýhodnější prodejní cenu
 Připravíme kvalitní fotodokumentaci
 Doporučíme postup prodeje
 Zvolíme nejefektivnější inzerci
 Provedeme odborné prohlídky
 Bezpečně uschováme kupní cenu
 Vyřídíme za Vás komunikaci s úřady 

Volejte zdarma 800 800 099 nebo 724 405 303

Michal Chemišinec  |  makléř – nábor Rd a byty, v RS od 2012
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N/RSB/14114/14

Převod bytu 1+kk, brno-bystrc

1 420 000 Kč

moderní byt 37,6 m2 vč. terasy (DB) · vstupní chodba s úlož-
nými prostory · vl. plynový kotel, sklep · cihlový dům ne-
daleko zastávky MHD · bezplatný převod do OV roce 2021

N/RSB/14215/14

Převod bytu 1+1, brno-kr. Pole

1 250 000 Kč

slunný družstevní byt 34 m2 vhodný ke startovnímu bydlení 
· standardní stav bez vnitřních modernizací · šatna, sklep · 
dům po kompletní revitalizaci · ihned k nastěhování

N/RSB/13365/14

Prodej bytu 1+1, brno-Štýřice

1 350 000 Kč

přízemní byt 38,9 m2 v OV · samostatná koupelna a WC, 
sklepní box · devítipodlažní dům po revitalizaci · nízké 
měsíční náklady · ihned k nastěhování

N/RSB/14139/14

Převod bytu 2+kk, brno-Židenice

1 450 000 Kč

slunný družstevní byt 39 m2 · neprůchozí pokoje, oddělená 
koupelna a WC · dobrý stav, sklepní box · revitalizovaný dům 
s výtahem · převod do OV je možný 2× ročně

D/RSB/34/14/19

Prodej bytu 2+kk,  brno-bystrc

1 899 000 Kčnovostavba bytu 52 m2 v OV · balkon, zděný 
sklep · možnost přikoupení garážového stání 
za 220 000 Kč · bytový dům s výtahem · re-
kreační oblast nedaleko Brněnské přehrady

N/RSB/13299/14

Prodej bytu 3+1,  slavkov u brna

2 149 000 Kčpěkný byt 75 m2 vč. terasy v OV · velmi dobrý 
stav · neprůchozí pokoje, 2× sklep · vlastní 
kombinovaný kotel · cihlový dům po revitali-
zace · v domě jsou pouze čtyři byty

My víme,
jak prodat!
Postaráme se  
o bezstarostný
prodej Vašeho
bytu.

Volejte zdarma 800 800 099 nebo 724 601 321

Radek Hilšer  |  makléř – prodej, v RS od 2007

Nabídněte nám ji.

Prodej bytu 2+kk, brno-bystrc

novostavba bytu 70 m2 vč. terasy (OV) · prostorný cihlový byt je 
součástí projektu PANORAMA · čtyřpodlažní dům s výtahem · krásný 
výhled na Brněnskou přehradu · otopná tělesa v obývacím pokoji jsou 
integrována do parapetu · možnost dokoupit garážové stání

N/RSB/13330/14

3 095 000 Kč

Prodej bytu 3+kk, brno-komín

pěkný byt 74,9 m2 v OV · velmi dobrý stav po částečné modernizaci 
· šatna, oddělená koupelna a WC, sklep · neprůchozí pokoje, balkon 
s nerušeným výhledem do okolní zeleně · čtyřpodlažní zděný dům 
v klidné části města · možnost dokoupení garáže vedle domu

N/RSB/14159/14

3 190 000 Kč

Prodej bytu 2+1, brno-komárov

družstevní byt 58 m2 vč. balkonu · šatna, sklepní box, plastová okna 
· původní udržovaný stav určený k modernizaci · dům s výtahem po 
revitalizaci · poblíž základní školy a zastávky MHD · nastěhování 
dohodou · možnost převést do OV

N/RSB/14129/14

1 650 000 Kč

Prodej bytu 3+kk, brno-Židenice

cihlový byt 91,4 m2 vč. balkonu (OV) · velmi dobrý stav po rekon-
strukci · komora, vestavěné skříně na míru · prostorná koupelna se 
sprchovým koutem a vanou, samostatné WC · vlastní plynový kotel, 
plastová okna · zděný dům s 15 ti byty

N/RSB/12920/14

3 300 000 Kč
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N/RSB/14225/14

Prodej bytu 3+1, brno-lesná

2 590 000 Kčsvětlý byt 75 m2 vč. balkonu (OV) · původní 
udržovaný stav · šatna, sklep · revitalizova-
ný dům s výtahem nedaleko zastávky MHD 
· atraktivní lokalita v blízkosti lesa

Převod bytu 1+kk, kuřim Prodej bytu 2+kk, brno-ŽidenicePřevod bytu 2+kk, brno-bystrc

Prodej bytu 2+1, brno-Černá Pole Prodej bytu 3+1, brno-Černá PoleProdej bytu 3+kk, brno-lesná

vybíráme z úsPěŠně realizovaných zakázek

družstevní byt o velikosti 1+kk na ulici Na Loučkách v Kuřimi · udržovaný 
stav · osmipodlažní dům s výtahem po revitalizaci · nízké měsíční náklady 

prostorný byt s terasou v k.ú. Židenice · velmi dobrý stav · neprůchozí pokoje, 
šatna, 2× sklepní kóje · šestipodlažní dům s výtahem nedaleko Bílé hory 

moderní družstevní byt s terasou na ulici Adamcova · neprůchozí pokoje, 
terasa přístupná z obou místností · vlastní plynový kotel · pětipodlažní 
cihlový dům

prostorný byt s balkonem a vlastní zahradou na ul. Tomanova · velmi dobrý 
stav · sklep, spíž, zahrada s vjezdem na pozemek · vlastní plynový kotel, 
kastlová okna

cihlový byt v žádané lokalitě na ul. Krkoškova · udržovaný stav bez vnitřních 
modernizací · vlastní plynový kotel, spíž · čtyřpodlažní dům po částečné 
revitalizaci

nadstandardně řešený byt s lodžií na ul. Třískalova · výborný stav po kompletní 
rekonstrukci · šatna, samostatná koupelna a WC s podlahovým vytápěním 
· pětipodlažní dům

Prodáno ProdánoProdáno

Prodáno ProdánoProdáno

O svém vlastním bydlení 
už nemusíte jen snít!
Víme jak 
vám zajistit financování úrokové sazby. 100%        Již od 

2,29 %

A navíc — vyřídíme i všechny druhy pojištění osob a majetku!

nAšI FInAnční
PARTneřI

Prodej bytu 3+1, brno-veveří

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 · klidná část Brna 
s vynikající dostupností do centra · nastěhování dohodou

N/RSB/14111/14

3 400 000 Kč

Prodej bytu 3+1, brno-Žabovřesky

byt 74,5 m2 vč. 2 balkonů (OV) · dobrý udržovaný stav · neprůchozí 
pokoje, komora, oddělená koupelna a WC, sklepní box · renovovaný 
čtyřpodlažní dům poblíž mateřské školky · velmi vyhledávaná, klidná 
část Brna · možnost dokoupení garáže v domě

N/RSB/14158/14

2 690 000 Kč

N/RSB/14218/14

Prodej bytu 3+1, brno-sever

2 150 000 Kčcihlový byt 65,9 m2 vč. balkonu · původní stav 
určený k modernizaci · šatna, sklep · čtyřpod-
lažní cihlový dům poblíž parku a zastávky 
MHD · k nastěhování ihned
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N/RSB/12906/14

rodinný dům, liPovec

790 000 Kčpěkný rodinný dům 4+1 s garáží · možnost 
dalšího rozšíření · velmi dobrý stav s nut-
nou modernizací · krásná lesnatá lokalita 
na hranici Moravského krasu

N/RSB/13144/14

rodinný dům, nítkovice

960 000 Kčsamostatně stojící dům 4+1 · možnost oka-
mžitého užívání · vhodný k trvalému bydlení 
nebo k celoroční rekreaci · klidná lokalita na 
hranici Ždánického lesa a Chřibů

N/RSB/12678/14 

rodinný dům,  brno-obřany

4 690 000 Kččástečně podsklepený rodinný dům · par-
kovací stání, dílna, sauna · výborný stav po 
kompletních rekonstrukcích vč. nové střechy 
· pozemek celkem 345 m2

N/RSB/14221/14

dřevostavba, brno-kníniČky

2 500 000 Kčceloročně obyvatelná dřevostavba v atraktivní 
lokalitě Brněnské přehrady · velmi dobrý stav, 
eurookna, 2× krb · součástí prodeje je i kom-
pletní vybavení a zařizovací předměty

N/RSB/14001/14

rodinný dům, klobouky u brna

3 750 000 Kčkoncový řadový rodinný dům s uzavřeným 
dvorem a garáží · možnost využití i pro dvou-
generační bydlení · výborný stav, na střeše fo-
tovoltaické panely · venkovní bazén s ohřevem

N/RSB/13116/14

rodinný dům, jedovnice

1 950 000 Kčpodsklepený rodinný dům s garáží · možnost 
rozšíření o půdní vestavbu · dobrý stav po 
částečných rekonstrukcích · krásná lesnatá 
lokalita v blízkosti rybníku Olšovec

N/RSB/12360/13

rodinný dům, Černá hora

4 790 000 Kčnadstandardně řešená novostavba domu 
· garáž pro dvě auta, větší pozemek (1 060 m2) 
· inteligentní elekroinstalace „chytrý dům“ · 
centrální vysavač, příprava na krb

N/RSB/13164/14

rodinný dům, kořenec

2 000 000 Kčrodinný dům s garáží a pěknou zahradou · vý-
borný stav po kompletní rekonstrukci vč. nové 
střechy · vhodný k trvalému bydlení nebo 
celoroční rekreaci · nová kachlová kamna

N/RSB/12667/14

rodinný dům, bluČina

3 650 000 Kčhrubá stavba samostatně stojícího RD · ba-
zénová hala, větší garáž · prostorný dům 
je určen k dokončení · příprava na vnitřní 
i venkovní krb · výborná dostupnost

N/RSB/13332/14

rodinný dům, Ždánice

4 950 000 Kčjedinečná nemovitost v anglickém stylu · abso-
lutní soukromí, větší uzavřený dvůr · výborný 
stav po kompletních rekonstrukcích · vč. 
stylového originálního vybavení

Nová cena

Prodáváte dům 
nebo stavební 
pozemek?
Nabídněte nám svoji 
nemovitost a denně ji 
uvidí tisíce lidí.

Nabídněte nám ji.

Volejte zdarma 800 800 099 nebo 602 434 355 

Mgr. Filip Celnar  |  makléř – prodej, v RS od roku 2003

N/RSB/13337/14

rodinný dům, slavkov u brna

2 690 000 Kčřadový rodinný dům s dvorem a menší zahra-
dou · dobrý technický stav s nutnou částečnou 
modernizací · připraveno k okamžitému užívání 
· užitná plocha 180 m2, pozemek 246 m2
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N/RSB/13333/14

rodinný dům, brno-Černá Pole

8 990 000 Kč

koncový řadový, podsklepený rodinný dům · garáž pro dvě auta, 2× zimní zahrada · možnost rozší-
ření o půdní vestavbu cca 35 m2 · dobrý technický stav, vhodné i pro dvougenerační bydlení · užitná 
plocha 230 m2, pozemek 486 m2 · vyhledávaná lokalita, poblíž městského parku k.ú. Černá Pole

N/RSB/14094/14

rodinný dům, brno-Černá Pole

9 500 000 Kč

koncový řadový, podsklepený RD v jedné z nejžádanějších městských částí Brna · klidná ulice s vý-
bornou dostupností do centra · dva prostorné byty o velikosti 3,5+1 se zimními zahradami a balkony 
· vhodné pro rodinné bydlení nebo ke zřízení sídla firmy · užitná plocha 350 m2, pozemek 373 m2

rodinný dům, hustoPeČe u brna

samostatně stojící rodinný dům · garáž pro dvě auta · venkovní 
bazén, okrasná zahrada · velmi dobrý stav, centrální vysavač · 
klidná vilková část na okraji města · veškerá občanská vybavenost, 
výborná dopravní dostupnost do Brna · pozemek 972 m2 N/RSB/14099/14

5 900 000 Kč

rodinný dům, brno-líŠeň

podsklepený rodinný dům ve výborném stavu po rekonstrukcích 
· vhodné pro vícegenerační bydlení nebo kombinaci bydlení a podnikání 
· nyní využíváné jako 4 kompletně vybavené byty s prostorným 
ateliérem a dílnou · zahrada s klidovou zónou a vodní nádrží

N/RSB/13313/14

9 950 000 Kč

rodinný dům, bílovice nad svitavou rodinný dům, brno-Žabovřeskyrodinný dům, brno-Žabovřesky

rodinný dům, brno-Žabovřesky rodinný dům, brno-severrodinná vila, Pohořelice

vybíráme z úsPěŠně realizovaných zakázek

samostatně stojící dům 5+kk se zahradou · prostorný dům byl projektován 
jako nízkoenergetický · dokokončení dle přání klienta · pozemek 574 m2, užitná 
plocha 115 m2 

řadový, podsklepený rodinný dům · předzahrádka, zahrada · velmi dobrý stav 
připravený k okamžitému užívání · možnost dalšího rozšíření o půdní vestavbu 

řadový, vícepatrový RD s dvorem · prostorný podsklepený dům je možné 
rozšířit o půdní vestavbu · výborný stav po kompletní rekonstrukci · vhodný 
i ke zřízení sídla firmy

řadový rodinný dům se zahradou · prostorný dům 4+kk s garsonkou 
1+kk v suterénu se nachází v klidné ulici · výborný stav po kompletních 
nadstandardních rekonstrukcích

řadový dům s předzahrádkou a dvorem · dům se nachází v klidné ulici na rozmezí 
městských částí Husovice, Černá Pole a Lesná · velmi dobrý stav po kompletní 
rekonstrukci

samostatně stojící, luxusní rodinná vila · garáž pro více aut, bazénová hala, větší 
pozemek (2 357 m2) · velmi dobrý stav vhodný k okamžitému užívání

Prodáno ProdánoProdáno

Prodáno ProdánoProdáno
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Stovky prověřených realit 
na jednom místě
www.realspektrum.cz

N/RSB/12917/14

Pronájem bytu 3+kk, masaryk. Čt.

14 900 Kč/měs. vč. sl. + el.

luxusní byt ve velmi klidné lokalitě poblíž Kraví Hory · cihlový 
dům i byt po kompletní rekonstrukci · možnost pronájmu 
parkovacího stání před domem · volný ihned

N/RSB/13137/14

Pronájem aPartmánu 3+kk, brno

29 900 Kč/měs. + en. a sl.

byt 3+kk s terasou v AZ Tower · nádherný výhled na celé 
Brno · možnost využítí i garážového stání · dovybavení 
nábytkem na přání klienta · neprůchozí ložnice s klimatizací

N/RSB/14153/14

Pronájem bytu 2,5+1, brno-veveří

13 900 Kč/měs. + en. a sl.

částečně zařízený byt s balkonem · cihlový dům v centru Brna 
na ul. Hoppova · oddělená koupelna a WC, komora, sklep - 
obývací pokoj, ložnice, menší pokoj

N/RSB/12339/13

Pronájem rd, brno-Žabovřesky

30 000 Kč/měs. + en. a sl.

částečně zařízený rodinný dům o velikosti 4+1 s kanceláří 
· velmi klidná lokalita s výbornou dostupností do centra · 
bazén s protiproudem, garáž pro 2 auta

Bezstarostný 
pronájem? 
Nabídněte nám svoji 
nemovitost a my vyřídíme
vše za Vás.
› Navrhneme reálnou cenu pronájmu
› Zajistíme prohlídky se zájemci
› Připravíme prověřené smlouvy
› Vyřídíme předání bytu 

Kontaktujte nás! 

N/RSB/13315/14

rekreaČní chata, ŽeleŠice

350 000 Kčzděná rekreační chata s vlastním pozem-
kem · dobrý stav s možností okamžitého 
užívání · klidná a oblíbená zahrádkářská 
osada · pozemek 532 m2, ovocné stromy

N/RSB/13057/14

stavební Pozemky, bořitov

1 700 Kč/m2stavební pozemky o výměrách 741 m2 a 762 m2 
· pozemky jsou vhodné ke stavbě samostat-
ně stojících rodinných domů · na okraji klidné 
obce s krásným výhledem

N/RSB/13336/14

rekreaČní chata, brněnské ivanovice

390 000 Kčrekreační chata po kompletní rekonstrukci 
· vlastní větší pozemek o výměře 1 355 m2 
· chatová kolonie s výbornou dopravní 
dostupností, v blízkosti MHD 

N/RSB/13314/14

stavební Pozemek, moravské knínice

1 495 000 Kčstavební pozemek o výměře 583 m2 · vhodný 
ke stavbě rodinného domu · vyhledávaná lo-
kalita v těsné blízkosti města Kuřim · výborná 
dopravní dostupnost · šířka pozemku 12,5 m

N/RSB/13186/14

zděná chata, jedovnice

1 250 000 Kčnadstandardní zděná chata 3+1 s terasou 
· krásné lesnaté prostředí v blízkosti zná-
mého rybníku Olšovec · chata je ve výborné 
stavu a plně vybavená vč. alarmu

N/RSB/14115/14

stavební Pozemek, ořechov

2 090 000 Kčvětší pozemek vhodný ke stavbě samostatně 
stojícího rodinného domu · klidná, zastavěná 
část obce na okraji Přírodního parku Bobrava 
· celková výměra 1 054 m2 · v dosahu IDS

Volný
ihned

Volný po
dohodě
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bytový komPlex Pod chvalovkou

moderní pětipodlažní dům v rekreační oblasti města Brna · bytový 
komplex je součástí známější lokality Kamechy · výběr z bytů 
o velikostech 1+kk až 3+kk · součástí bytů jsou balkony, terasy 
a sklepy · kolaudace prosinec 2014

D/RSB/21/12

cena od 1 310 000 Kč

bytový dům mozartka, brno-střed

nový šestipodlažní bytový dům s výtahem na ul. Tkalcovská přímo 
vedle obchodního střediska INTERSPAR · v nabídce jsou byty 
1+kk až 3+kk · k bytům je možné dokoupit venkovní nebo kryté 
parkovací stání · možnost odkupu do OV i DB

D/RSB/10/12

cena od 1 374 818 Kč

D/RSB/31/13

rezidence jabloňový sad, moravany

cena od 1 539 000 Kčv 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 prosinec 2014

D/RSB/13/12

bytový dům, kuřim-ul. tyrŠova

cena od 2 009 000 Kčpětipodlažní polyfunkční dům s výtahem · výběr z 13ti bytů o velikostech 2+kk až 4+kk · balkony, 
terasy, sklepy · výstavba bude dokončena v říjnu 2014 · možnost pronájmu nově vybudovaných 
parkovacích míst
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Kontaktujte nás

Volejte zdarma 800 800 099 nebo 724 405 305

Filip Sehnal  |  makléř – nábor, v RS od 2013 Volejte, ptejte se, pište

Víme, jak výhodně
prodat Váš 

nájemní dům

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/14005/14

nájemní dům, znojmo

6 500 000 Kčtřípodlažní podsklepený objekt se sedlo-
vou střechou · celkem 8 bytových jednotek 
· stavební povolení na rekonstrukci střechy 
a přípravu na půdní vestavbu

N/RSB/13240/14

nájemní dům, brno-Černá Pole

info v RKbytový dům v jedné z nejžádanějších měst-
ských částí · tři prostorné byty 3+1 (1 byt 
je tržně pronajatý) · prostorná půda, garáž, 
sklepní prostory · užitná plocha 555 m2

N/RSB/12138/13

nájemní dům, brno-Černá Pole

20 000 000 Kčtřípodlažní nájemní dům na ul. Zemědělská 
· celkem 8 bytových jednotek, vše pronajato 
(3× deregulovaný a 5× tržní nájem) · užitná 
plocha 649 m2 · velká využitelná půda

N/RSB/11523/13

soubor nemovitostí, brno-střed

59 500 000 Kčprodej souboru několika nemovitostí · kan-
celářská budova 2 474 m2, nájemní dům 
(11 bytů) 1 155 m2, objekt výroby a kanceláří 
587m2 · viditelné a frekventované místo

N/RSB/14144/14

nájemní dům, brno-střed

info v RKšestipodlažní nájemní dům na ul. Milady 
Horákové · celková užitná plocha 675 m2 · 
5 bytů, 3 nebytové jednotky · po kompletní 
generální rekonstrukci z roku 2008

N/RSB/8815/11

PolyfunkČní objekt, Pohořelice

25 990 000 Kčpolyfunkční objekt v centru obce Pohořelice 
· 2 obchodní jednotky, restaurace, pizzerie, 
noční klub, 46 bytů (možnost rozší ření 
o dalších 6 bytů) · užitná plocha 2 522 m2

Chcete vědět 
více o nájemních 
domech? 

Podívejte se na

www.najemnidomybrno.cz

Investiční 
příležitost

N/RSB/14063/14

nájemní dům, brno-královo Pole

8 990 000 Kččtyřpodlažní cihlový nájemní dům na zajíma-
vé adrese v Králově Poli · 3× bytové jednotky 
a volný půdní prostor · užitná plocha 200 m2, 
pozemek 365 m2 · nemovitost je nyní volná

Exkluzivní 
lokalita
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Pro naše klienty aktuálně hledáme ke kouPi

bytový dům za účelem dlouhodobého uložení finančních prostředků, širší centrum Brna (ul. Lidická, Štefánikova, Veveří, Kounicova, Kotlářská), 
financování z vlastních zdrojů P/RSB/9282/14

nemovitost k přebudování na domov pro seniory, Brno a blízké okolí, větší výměra objektu výhodou, může být horší stav – klient si opravíP/RSB/9283/14

bytové či nebytové prostory pro vybudování mateřské školky, pozemek za nemovitostí výhodou, lokalita ideálně Černá Pole, Královo Pole, ObřanyP/RSB/9259/14

činžovní dům do 10 bytů, ideálně s nebytovými prostory v přízemí k vybudování sídla společnosti, bytové jednotky dále k pronájmuP/RSB/9238/1

ideálně menší nájemní dům vhodný k ivestici, lokalita nejlépe Staré Brno přip. Brno-středP/RSB/8073/14

Výběr z našich poptávek

N/RSB/14034/14

rodinný dům, brno-ořeŠín

5 990 000 Kčrodinný dům s komerčními prostory pro pod-
nikání · velmi dobrý technický stav bez nut-
ností investic · přízemí nyní využíváno k pro-
vozu prodejny, v patře nadstandardní bydlení

N/RSB/13040/14

kancelářská jednotka, brno-střed

1 850 000 Kčkancelářské prostory o velikosti 65 m2 · pří-
stup třemi výtahy vč. nákladního · v příze-
mí recepce s nepřetržitým provozem · 3. NP 
administrativní a obchodní budovy IBC

N/RSB/13049/14

kancelářská jednotka, brno-střed

1 600 000 Kčluxusní kancelářské prostory ve 3. NP admi-
nistrativní a obchodní budovy IBC · celková 
výměra 60 m2 · recepce s nepřetržitým pro-
vozem · vhodné jako investice

N/RSB/12642/14

administrativní budova, brno-Černá Pole

7 990 000 Kčřadová administrativní budova v klidné vilové 
části · užitná plocha 270 m2 · možnost pře-
stavby na byty · velmi dobrý stav po zdařilé 
rekonstrukci · parkovací místo a garáž

N/RSB/12910/14

administrativní budova, brno-Černovice

7 200 000 Kččtyřpodlažní objekt využívaný jako admi-
nistrativní budova · 3 nebytové prostory, 
sklepní prostory, garáž, volný půdní prostor · 
celková užitná plocha 280 m2 + 58 m2 půda

N/RSB/4925/10

administrativní objekt, brno-jih

6 500 000 Kčnovostavba administrativního objektu v prů-
myslové zóně · užitná plocha cca 243 m2 + 
půda, pozemek cca 480 m2 · vysoký standard 
užitných ploch · vhodné pro sídlo firmy

N/RSB/12859/14

dům Pro seniory, mikulov

13 900 000 Kčvolný hotel po kompletní rekonstrukci · ob-
jekt je vhodný k přestavbě na dům pro seniory 
· ubytovací kapacita 25 lůžek s možností roz-
šíření na 50 lůžek · celková pl. 2 219 m2

N/RSB/9330/11

bývalý hotel – nyní koleje, brno-střed

29 990 000 Kčpětipodlažní objekt v sousedství areálu BVV 
· po kompletní rekonstrukci · užitná plocha 
850 m2 · nyní využíváno k provozu student-
ských kolejí s 22 plně vybavenými pokoji

N/RSB/12692/14

administrativní objekt, brno-Černá Pole

25 000 000 Kčpětipodlažní řadový komerční objekt na 
městské třídě · kancelářské a obchodní 
plochy · všechny prostory jsou pronajaté 
· užitná plocha 1 410 m2, pozemek 430 m2

Velmi 
výhodná
cena

N/RSB/13025/14

kancelářské budovy, staré brno

31 900 000 Kčdvě kancelářské budovy, rodinný dům a poze-
mek o výměře 2 400 m2 na exkluzivní adrese 
na ul. Hlinky · zajímavá lokalita v bezprostřed-
ní blízkosti BVV · užitná plocha 765 m2

Cena
k jednání

N/RSB/13346/14

PolyfunkČní objekt, Prostějov-konice

info v RKrozlehlý objekt je tvořen třemi částmi · restau-
race se sálem a ubytováním, tři samostatné 
obchodní jednotky v přízemí, objekt s šesti 
byty · celková užitná plocha 2 113 m2

Snížená
cena

N/RSB/9904/12

PolyfunkČní objekt, jihlava

38 990 000 Kčprodej pronajatého objektu na frekventované 
ulici · po částečné rekonstrukci, možnost do-
stavby o další patro · užitná plocha 2 550 m2 

· pozemek 2 400 m2, rozlehlé parkoviště
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Prestižní adresa s dobrou dopravní dostupností, reprezentativní a flexibilní prostory s moderním zázemím, technologie 
šetrné k životnímu prostředí pro nízkonákladový provoz budovy a vstřícné ceny – to jsou hlavní argumenty, které přesvědčily 
již řadu společností, aby přesídlily do budovy AZ TOWER.
Zcela ojedinělou příležitostí je kromě dlouhodobého pronájmu těchto exkluzivních prostor také možnost jejich koupě. 
Pořízení moderních prostor do osobního vlastnictví představuje bezpečný způsob zhodnocení vlastních prostředků a nebo 
také investici se zajímavou návratností.

KvAliTní PROsTORy K PROdEji i PROnájmu s PřEdKuPním PRávEm

Nejvyšší budova v  České republice je 111 
metrů vysoká a nabízí dvě podzemní a  třicet 
nadzemních podlaží s celkovou výměrou přes 
17 000 m2. Nachází se v  pěší dostupnosti 
zastávky MHD s přímým spojením na vlakové 
a autobusové nádraží a nedaleko nájezdu na 
dálnici. Ve dvou podzemních patrech zaparkuje 
272 aut. V prvních třech podlažích budovy se 
nachází atrium s recepcí, obchody, restaurace 
a kavárna. Kanceláře od 5. do 22. podlaží budovy 
jsou řešeny jako otevřené prostory s možností 
variabilního řešení vnitřní dispozice vždy přesně 

na míru svému uživateli. Standardní podlaží je 
děleno na dvě autonomní poloviny s vlastním 
zázemím a vstupem, které lze vzájemně spojovat 
či velikostně přerozdělit, takže budova dokáže 
uspokojit i  zájemce o  menší celky a  popř. 
i o jednotlivé kanceláře od 25 m2 po celky 500 m2. 
V objektu je přítomen osobní správce, který 
je připravený okamžitě reagovat na požadavky 
klienta. Také je zde dostatečné množství skladů, 
archivů a  kolárna. Nejvyšší podlaží nabízí 
apartmány, které se řadí mezi nejprestižnější 
a nejvýše umístěné v České republice.

V  případě zájmu je možno prohlédnout si 
vzorové kanceláře. V  rámci komplexního 
servisu jsou již ve fázi nabídky diskutovány 
s  klienty jejich potřeby a  vypracovány varianty 
možného dispozičního řešení jejich budoucích 
prostor vč. zařízení nábytkem.

vzorové kanceláře

kavárna wellness cetrum fitness

obchodní pasáž s recepcí restaurace

nOvě OTEvřEné ObchOdy PRO uživATElE ObjEKTu A vEřEjnOsT již nAbíZí své služby: restaurace, kavárna, 
fitness s welness a sálovými aktivitami, autosalon se servisem, prodejna zdravé výživy, oční optika, luxusní postele a lůžko-
viny, český výrobce nádobí, orientální koberce, kopírovací centrum. ZvEmE vás nA PROhlídKu vZOROvÝch KAncEláří
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40 000 zájemců 
denně uvidí vaši nemovitost

Volejte zdarma 800 800 099 nebo 724 255 155 

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

Jsme první u nových 
poptávek na trhu

Přivedeme Vám 
prověřené klienty N/RSB/14089/14

Prostory Pro výrobu, výzkum a vývoj, brno-královo Pole

2 475 Kč/m2/rokpronájem moderní budovy vhodné na výrobu, výzkum a vývoj (ne-
vhodné pro logistiku a skladování) · užitná plocha 9 161 m2 · dvoupod-
lažní objekt je rozdělen do 4 funkčních sektorů · technické uspořádání 
a vybavení je vhodné pro vývojovou činnost · k dipozici od 2/2015

N/RSB/8118/11

komerČní Prostory, Pohořelice

4 Euro/m2/měs. + en. a sl.pronájem komerčních prostor v nově budovaném objektu na klíč 
· průmyslová a administrativní lokalita Brno-jih · kancelářské a skla-
dovací prostory jsou variabilně oddělitelné s možností přizpůsobení 
dle potřeb klienta · celkem k dispozici 10 000 m2 užitných ploch

Neplatíte 
provizi

N/RSB/8080/11

hala, brno-slatina

4,70 Euro/m2/měs. + en. a sl.pronájem haly pro výrobu nebo skladování 
v průmyslové zóně · samostatné prostory 
s možností přizpůsobení dle požadavku 
klienta · užitná plocha 1 100 m2

N/RSB/13165/14

volná Plocha, brno-Štýřice

100 Kč/m2/rokpronájem volné plochy v blízkosti ul. Vídeň-
ská · celková výměra 27 483 m2, lze prona-
jmout i po částech · využitelnost např. jako 
odstavná plocha, parkoviště pro kamiony

N/RSB/14088/14

hala, brno-trnitá

850 Kč/m2/rokpronájem samostatné vytápěné haly u rušné 
městské třídy · prostory jsou vhodné k lehké 
výrobě nebo skladování · užitná plocha 780 m2, 
možno pronajmout pouze část 565 m2

N/RSB/13344/14

komerČní Prostory, brno-maloměřice

87 000 Kč/měs. + en. a sl.pronájem výrobních, skladových a obchod-
ních ploch v komerčním areálu · vhodné 
pro sídlo firmy, lehkou výrobu nebo zřízení 
autoservisu · celková užitná plocha 2 757 m2

N/RSB/13316/14

skladová hala, bluČina

500 Kč/m2/rok + en. a sl.pronájem haly v bezprostřední blízkosti dálnice 
D2 ve směru Brno-Bratislava · dostupnost pro 
kamionovou dopravu · užitná plocha 2 000 m2 

· možnost pronájmu zpevněných ploch

N/RSB/10288/12

komerČní objekt, moravany u brna

1 200 Kč/m2/rok + en. a sl.pronájem haly v bezprostřední blízkosti dálnice 
D2 ve směru Brno-Bratislava · dostupnost pro 
kamionovou dopravu · užitná plocha 2 000 m2 

· možnost pronájmu zpevněných ploch
N/RSB/9944/12

hala, brno-slatina

1 480 Kč/m2/rok + en. a sl.pronájem novostavby skladové/výrobní haly 
s kancelářským zázemím · průmyslová zóna 
v blízkosti výjezdu na dálnici D1 · celková 
výměra 3 600 m2 · příjezd pro kamion

N/RSB/14061/14

skladová hala, kuřim

700 Kč/m2/rok pronájem nezateplené skladové haly s rampou 
· výška pod vazník 4,9 m, v hřebenu 6,26 m 
· nosnost podlah 5 t/m2 · celková plocha 
2 537 m2 · možnost pronájmu i po částech

N/RSB/13081/14

Podnikatelské Prostory, brno-líŠeň

115 000 Kč/měs. + dPHpronájem prostor pro obchodně reprezenta-
tivní účely · dostatek obchodního, kancelář-
ského i skladového zázemí · využitelné i pro 
lehkou výrobu · výměra dvouboxu 800 m2

Nízko-
energetické
prostory

Neplatíte 
provizi
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N/RSB/14066/14

haly, hruŠovany u brna

8 000 000 Kčprodej dvou skladovacích/výrobních hal v uzavřeném a hlídaném 
areálu · celková plocha 1 400 m2 · možnost využívat haly jako jeden 
celek nebo každou samostatně · dostatečná manipulační a odstavná 
plocha o výměře 600 m2 · výborná dostupnost pro kamion z D2 a R52

N/RSB/12258/13

nízkoenergetické Prostory, brno-líŠeň

10 250 000 Kčprodej komerčních prostor v průmyslové zóně areálu Zetor · dosta-
tečné skladové a kancelářské zázemí · vhodné pro zřízení sídla firmy 
i pro lehkou výrobu · možnost variabilního propojování a rozšiřování 
· výměra jednoho boxu 400 m2 · dokončení duben 2015

Svěřte i Vy prodej
své nemovitosti
profesionálům!

…a mnoho dalších partnerů vložilo
svoji důvěru do našich realitních služeb.

Volejte zdarma 800 800 099 

N/RSB/13153/14

vinný skleP s vinohradem, Čejkovice

9 500 000 Kčprodej vinného sklepa s nadzemními uby-
tovacími kapacitami · vinohrad o výměře 
5,5 ha s 25ti tisíci ks vinných keřů a 30ti ks 
slivoní · výobrný stav po rekonstrukci

N/RSB/11965/13

stavební Pozemek, hustoPeČe

735 Kč/m2prodej rozsáhlého sceleného území o rozlo-
ze 8,2 ha · dle územního plánu vhodné pro 
výrobu a skladování · sjezd z dálnice D2 cca 
3,5 km · příjezdová komunikace

N/RSB/14008/14

Prodejní sklad, terezín u ČejČe

info v RKprodej bývalého kulturního domu v Terezíně 
· v současné době je objekt využíván jako 
prodejní sklad nábytku · dobrý technický 
stav · užitná plocha 500 m2, pakroviště

N/RSB/12437/13

stavební Pozemky, kuřim

1 400 Kč/m2prodej posledních 3 stavebních pozemků 
v nově vznikající komerční zóně · vhodné 
k realizaci staveb pro účely výroby, skladování 
nebo sídla firmy · výměra pozemku od 3 700 m2

N/RSB/12778/14

areál, veverská bítýŠka

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

N/RSB/7827/11

stavební Pozemek, tiŠnov

1 600 Kč/m2prodej komerčního pozemku se stavbou bý-
valé sýpky · budova na pozemku vyžaduje 
rekonstrukci nebo demolici · území je určeno 
k výstavbě smíšené zástavby · výměra 1 694 m2

Neplatíte 
provizi

Možnost 
dělení

Pro naše klienty aktuálně hledáme ke kouPi

skladové prostory pro spediční činnost, užitná plocha 700–1 000 m2, příjezd kamionu, výborná dostupnost na dálnici, sociální zázemí pro 10–20 zaměstnancůP/RSB/7816/14

výrobní objekt pro středně těžký průmysl, cca 1 500 m2 (1 000 m2 hala, 500 m2 kanceláře), do 20 km od Brna, příjezd kamionuP/RSB/7417/13

samostatné výrobní prostory se skladovým zázemím cca 1 000 m2, pozemek pro další rozvoj, Brno a blízké okolíP/RSB/7624/14

hala 1 000 m2 (truhlárna), 1 000 m2 venkovní plocha pro manipulaci, lokalita pouze Brno, cena do 15 mil. KčP/RSB 8038/14

prodejní sklad elektrotechnického materiálu, užitná plocha cca 500 m2, zázemí a kanceláře do 100 m2,  parkování, viditelné místo, příjezd avie, pouze sever BrnaP/RSB/4495/10

Výběr z našich poptávek
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administrativní Prostory, brno-střed

Pro společnost Madfingers jsme zajistili nové sídlo firmy v administrativním objektu na klíč, 
který se nachází v průmyslové lokalitě v těsné blízkosti centra Brna na ulici Masná.

kancelářské Prostory, brno-střed

N/RSB/12629/14

restaurace, brno-střed

3 000 Kč/m2/rok + en. a sl.

pronájem prostor vhodných ke zřízení restaurace, kavárny 
či baru · prostory se nacházejí v 1. NP cihlového domu na 
frekventovaném místě · po rekonstrukci, výměra 250 m2

N/RSB/14097/14

obchodní Prostory, brno-kr. Pole

20 000 Kč/měs.

pronájem obchodních prostor v polyfunkčním domě Eden 
na ulici Purkyňova · vhodné pro prodejnu nebo pobočku 
společnosti · přízemí, velká výloha do ulice · výměra 78 m2

N/RSB/11936/13

kancelářské Prostory, brno-střed

2 265 Kč/m2/rok + en. a sl.

pronájem reprezentativní kanceláře ve 2. NP cihlového domu 
na ul. Údolní · výměra 185 m2, rozděleno na 6 samostatných 
kanceláří s recepcí · možnost pronájmu parkovacích míst

N/RSB/14093/14

obchodní Prostor, brno-střed

25 000 Kč/měs.

pronájem velmi atraktivního obchodního prostoru v samot-
ném centru Brna · prostor je umístěný u hlavního vstupu do 
obchodního centra · výlohy přímo do galerie, výměra 20 m2

N/RSB/11465/13

kanceláře, brno-Černovice

2 600 Kč/m2/rok + en. a sl.

pronájem kancelářských prostor v nově vybudovaném objektu 
na ul. Hladíkova · vybaveno moderními systémy řízení a pro-
vozu, klimatizováno, dostatek parkování · výměry od 15 m2

N/RSB/14230/14

kancelářské Prostory, brno-střed

2 600 Kč/m2/rok + en. a sl.

pronájem kancelářských prostor v nově vybudovaném admi-
nistrativním centru · celková plocha cca 320 m2 · jeden větší 
open-space prostor a samostatné kanceláře · možnost úprav

N/RSB/12665/14

kancelářské Prostory, brno

13 000 Kč/měs. + en. a sl.

pronájem prostor v samotném centru Brna na pěší zóně · 
samostatný celek ve 2.NP cihlové budovy · celková výměra 
85 m2, rozděleno na tři kanceláře s vl. sociálním zázemím

N/RSB/13393/14

kanceláře, brno-kr. Pole

3 750 Kč/m2/rok + en. a sl.

pronájem kanceláří v admin. komplexu Technologický park 
· reprezentativní prostory ve 2. NP · výměra 150 m2 · open-
space prostor, samostaná kancelář a zasedací místnost

N/RSB/13188/14

kancelářské Prostory, brno-střed

1 650 Kč/m2/rok + en. a sl.pronájem kanceláří ve 3.NP administrativní bu-
dovy v centru Brna · po rekonstrukci, částečně 
vybaveno · celková výměra 194 m2 · rozděleno 
na několik jednotlivých kanceláří

N/RSB/13424/14

kancelářské Prostory, brno-město

29 000 Kč/měs. + en. a sl.pronájem kancelářských prostor v blízkosti 
BVV · kancelářský celek ve 2. NP o výměře 
168 m2 · rozděleno na samostatné kanceláře · 
možnost umístění reklamy, veřejné parkoviště

N/RSB/12658/14

kanceláře, brno-řeČkovice

45 000 Kč/měs. + en. a sl.pronájem kancelářských prostor ve sníženém 
přízemí kompletně zrekonstruované cihlové 
budovy · výměra 350 m2, rozděleno na 6 
samostatných kanceláří · vlastní parkování

Volejte zdarma 800 800 099 nebo 724 405 366

Veronika Mamulová |  makléřka – nábor, v RS od roku 2013

Pronajímáte 
kancelářské
prostory?

Najdeme Vám 
ideální zájemce

Pronajato

Pronajato

Pro Equa bank jsme našli vhodné kancelářské prostory v samotném centru Brna na ulici Veselá. 
Jedná se o moderní a reprezentativní kanceláře ve vysokém standardu a po kompletní rekon-
strukci. Celková pronajatá plocha je 242 m2.

40 000 zájemců 
denně uvidí vaši nemovitost
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Vy chcete pronajmout.
My víme komu.

N/RSB/810/09

administrativní Prostory, brno-střed

Cena dle požadavku klienta

pronájem samostatných administrativních či obchodních prostor přizpůsobených poža-
davkům klienta · nově budované objekty na klíč v bezprostřední blízkosti centra Brna · par-
kování přímo v areálu · jednotky od 50 m2, celá patra od 2 270 m2, celá budova 10 000 m2

N/RSB/12471/13

kanceláře a obchody, brno-bohunice

Cena dle požadavku klienta

pronájem kancelářských a obchodních ploch ve standardu nejvyšší kategorie · adminis-
trativní komplex nabízí 4 000 m2 volných ploch s nejmenší jednotkou o výměře 200 m2 
· obchodní centrum Campus Square s více než 50ti obchody a 620ti parkovacími místy

N/RSB/11978/13

kancelářské Prostory, brno-Štýřice

Cena dle požadavku klienta

pronájem atraktivních kancelářských a obchodních prostor v administrativním centru, které 
tvoří čtyři budovy · v přízemí budov jsou umístěné obchody, v patrech kanceláře ve standar-
du kategoire „A“ · samostané jednotky od 25 m2, celá patra 1 800 m2 · parkování v areálu

N/RSB/12402/13

kancelářské Prostory, brno-slatina

Cena dle požadavku klienta

pronájem kanceláří v nově vznikajícím projektu technologického parku Areál Slatina · nízko-
energetická, desetipodlaží budova s pronajímatelnou plochou více než 15 000 m2 · nadstan-
dardní parkoviště s kapacitou 500 míst · pronájem kanceláří od 34 m2, obchody od 330 m2

N/RSB/12510/13

kancelářské Prostory, brno-střed

Cena dle požadavku klienta

pronájem kancelářských prostor v nově budovaném objektu v administrativní a průmyslové 
lokalitě při ul. Vídeňská · přízemí budovy je vyhrazeno pro obchody (500 m2), 2. NP až 
12. NP obsahuje kanceláře s možností úprav na open-space · kancelářské patro cca 1 000 m2 

Volejte zdarma 800 800 099 nebo 723 673 359 

Petr Jurza |  makléř – pronájem, v RS od 2012

Připravím vám 
cenovou nabídku

 na míru

Přesně podle 
vašich požadavků
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40 000 kupců 
denně uvidí vaši nemovitost
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Již brzy se můžete těšit na nový web
zaměřený na pronájem kancelářských
prostor v Brně…

N/RSB/14124/14

kancelářské Plochy, brno-střed

1 200 Kč/m2/rokpronájem kancelářských ploch v novém obchodně administrativním 
centru · vícepodlažní budova na rušné městské třídě · aktuálně 
volné prostory se nacházejí ve 3. NP · velký open-space prostor, tři 
samostatné kanceláře a zasedací místnost · výměra 630 m2

N/RSB/13249/14

kanceláře, brno-Žabovřesky

3 621 Kč/m2/rok + en. a sl.pronájem exkluzivních kancelářských prostor v posledním patře 
administrativní budovy · prostory jsou vedeny v nejvyšším standardu 
· celková výměra 349 m2, rozděleno na několik samostatných 
kanceláří · klimatizace, centrální recepce, kamerový systém

Business Complex TITANIUM je novým 
specializovaným, vysoce moderním, 
administrativním komplexem o  cel-
kové pronajímatelné ploše 24.000 m2 
a parkovacím domem s kapacitou 240 
parkovacích míst.

Nachází se na hlavní městské třídě Nové sady 
v centru Brna. Umístění v samém středu centra 
města Brna zaručuje skvělou dopravní dostupnost 
jak městskou hromadnou dopravou, tak i vlakem 
nebo automobilem. Cyklostezka vedoucí přímo 
před recepcí komplexu spolu s vyhrazeným par-
kováním umožňuje pohodlný příjezd cyklistům. 

Business Complex TITANIUM tvoří 2 samostatné 
budovy s reprezentativní centrální recepcí. Perlou 
projektu je však rozsáhlý vnitroblok s  bazénem, 
který vytváří nečekanou, ale velmi příjemnou oázu 
zeleně a klidu v rušném centru města. 

Předností komplexu je velikost jednotlivých pod-
laží o ploše 2.000 m2. Samozřejmostí je možnost 
flexibilního řešení dispozice jednotlivých podlaží 
vždy na míru nájemci a to v nejvyšším standardu 
kategorie AAA.

Kromě kancelářských ploch zde najdeme restau-
raci zaměřenou na zdravou výživu, kavárnu, kva-
litní pizzerii s útulnými letními terasami. Pekárna, 
bankovní pobočka, umělecká galerie či všudypří-
tomná pohodová atmosféra dotváří velmi přívětivý 
charakter komplexu. 

Výjimečnost administrativního komplexu TITANI-
UM spočívá v jeho důsledné orientaci na pohodlí, 
komfort a  celkovou pohodu uživatelů kancelář-
ských prostor. Základním rozdílem v pojetí služeb 
centra oproti podobným projektům je poskytování 
Služeb s managerem. Veškerý servis pro nájemce 
zajišťuje manažer centra, stále přítomný v objek-
tu, s velmi osobním přístupem. Jeho stálá pozor-
nost a okamžité reakce na přání nájemců vytváří 
neobvyklý uživatelský komfort hotelového typu.

SLUŽBY: Restaurace Vitalité, kavárna Coffeeshop, Pizzerie TUSTO, Pekárna Crocus a Fitcentrum Body Body

State of the Art Business Complex

www.realspektrum.cz


