PRONÁJEM VZOROVÉHO DOMU PRO ČINNOST VAŠÍ FIRMY
Hledáte kancelářské prostory, showroom, školící místnost? Nabízíme Vám 3v1!
Nabízíme Vám k pronájmu nebytové prostory v domě umístěném v Centru vzorových domů
v areálu brněnského výstaviště.
Vhodné jako sídlo Vaší firmy nebo pro samostatné projektanty, architekty či obchodní zástupce.

Velikostní kategorie domu: 5+kk
Obytná plocha: 113,29 m2
Užitná plocha: 139,66 m2
Vybavení:
 vybavená a funkční kuchyňka (sporák, varná deska, myčka, lednice)
 4 kancelářské místnost (15,18; 15,18; 12,69; 20,05 m2 + obývací pokoj s kuchyní a jídelnou 50,19 m2)
 dvě koupelny s WC
 úložné prostory
 zimní zahrada sloužící jako jídelna (jednací místnost)

Technické vybavení:
 Vytápění – plynový kotel Wolf + stěnové teplovodní vytápění (rozdělovač a sběrač v každém patře)
- Regulace vytápění termostaty na stěnách v každé místnosti
 TUV – ohřev přes plynový kotel Wolf
 Vzduchotechnika – není
 Osvětlení – klasické
 Krbová kamna na tuhá paliva
 Centrální vysavač – jeden sací otvor na jedno patro
 Venkovní rolety
Největší místnost (50,19 m2), která se nachází v přízemí, je vhodné využít jako jednací místnost, showroom
nebo přednáškovou místnost.
Potřebné vybavení (dataprojektor, notebook, stolky se židlemi) je možné za poplatek zapůjčit.

Dům se nachází ve výhodné poloze v blízkosti brněnského výstaviště. Vstup pro návštěvníky je přes větší
veletrhy, především IBF a MSV, otevřený přímo z výstaviště.

Vaši potenciální zákazníci budou proudit přímo do Vaší firmy!

V sousedství areálu vzorových domů se nachází budova Nového Tuzexu. Budova prošla kompletní rekonstrukcí.
Nový Tuzex - obchodní a interiérové centrum pro stavebníky. V budově je možné využívat za úplatu i
přednáškový sál pro 80 lidí.

Další výhody:
▪ parkování vedle areálu zdarma
▪ zvýšená návštěvnost v průběhu konání veletrhů
▪ vstup do areálu pro návštěvníky zdarma

Kontakt:
Národní stavební centrum s.r.o.
Bauerova 10, 603 00 Brno
Ing. Zuzana Svobodová
tel.: 541 159 448, mob. 725 076 209
e-mail: svobodova@stavebnicentrum.cz
www.stavebnicentrum.cz
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