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Duża hala murowana, produkcja, spożywa, TIR!
Zapraszam do zapoznania się z ofertą sprzedaży obiektu produkcyjno-
magazynowego w Dołujach.

Nieruchomość znajduje się tuż przy drodze DK10, która zapewnia szybki
dojazd do S3 i wyjazd na Niemcy przez pobliski Lubieszyn (2 km).

Szybka sprzedaż! Cena poniżej ceny budowy!

Do ceny należy doliczyć 23% VAT'u tylko od 1/4 części, czyli ok. 250 tys.
zł.

Możliwość zakupu w RATACH i objęcia obiektu, już przy 5-10% wkładu -
szczegółowe informacje u maklera prowadzącego.

Budynek z pozwoleniami na produkcję żywności oraz napojów. Możliwość
kupna wraz z gotowym projektem na browar (w biurze dostępna pełna
dokumentacja do wglądu).

Grunt ma powierzchnię 3177 m2, stoi na nim podpiwniczony budynek o
powierzchni zabudowy 638 m2 i łącznej powierzchni użytkowej 1048,48
m2.

Poziom 0 stanowią dwie połączone hale (łącznie ok. 600 m2) oraz część
biurowa i socjalna. Wjazd na hale bramami o wymiarach (sz x w) 3,9 x 3,5
m. Wysokość składowania nawet do 5 metrów!

Poziom -1 (ok. 500 m2) w całości w formie magazynu o wysokości 3 m.
Wjazd do piwnic poprzez 2 podgrzewane pochylnie z dwóch stron
budynku.

Działka w większości wylana betonem i wyłożona polbrukiem. Możliwość
wjazdu TIR-em oraz parkowania dużej ilości samochodów.

W galerii znajdują się rzuty oraz przekrój poszczególnych kondygnacji, na
życzenie możliwość wysłania ich w formie PDF.

Ściany części naziemnej wykonane z cegły 25 cm, podziemnej z lanego
betonu. Budynek jest docieplony, dach kryty dachówką. Środek
doświetlony oknami PCV.

Rozprowadzona zaawansowana instalacja elektryczna, maksymalna
dostępna moc aż 90 kW, siła w całym budynku. Instalacja alarmowa,
gazowa, deszczowa, oświetleniowa, wentylacja mechaniczna.

Podłogi z żywicy epoksydowej ze spadami i odpływami liniowymi, świeżo
zrobione, jeszcze nie używane.

Zapraszam do szybkiego kontaktu, taka okazja się nie powtórzy!

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

numer oferty 411017
nieruchomość OBIEKT
operacja SPRZEDAŻ
cena 4 360 000 PLN
cena [m2] 4 157 PLN
miejscowość DOŁUJE
lokalizacja LEWOBRZEŻE
rodzaj nieruchomości PRODUKCYJNO-

MAGAZYNOWY
forma własności WŁASNOŚĆ
powierzchnia 1 049 m2

powierzchnia biurowa 60 m2

powierzchnia działki 3 177 m2

rok budowy 2006
rynek WTÓRNY
źródło C.W. PIEC GAZOWY
zabezpieczenia OCHRONA



Uwaga! Powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa.
Mają one charakter informacyjny - zalecamy ich osobistą weryfikację.

 

 

 

 

 




