Hestia Nieruchomości
Podgórna 63/18
70-205 Szczecin
732-700-771
biuro@hestianieruchomosci.pl

OBIEKT NA SPRZEDAŻ
liczba pokoi: 3, pow. całkowita: 598 m2, pow. działki: 1,000 m2,
POLICE
Cena 1

400 000 zł

Na sprzedaż hala wolnostojąca, jednokondygnacyjna. Powierzchnia zabudowy 649m2, (powierzchnia użytkowa
598m2). Hala jest konstrukcji stalowej. Poszycie ścian i dachu stanowią płyty warstwowe. W hali jest dostęp
światła dziennego poprzez świetliki na ścianach i w dachu. Hala została podzielona na 3 strefy. Wyodrębniono
komorę lakierniczą, komorę śrutowniczą i myjnię. Obiekt ten jest przystosowany i wyposażony w urządzenia do
wykonywania tych czynności. Stąd też z uwagi na ich specyﬁkę i wartość urządzeń kierowany jest do podmiotów
chcących kontynuować taką działalność.
Do lakierni zostało wykonane podtorze dla wózków szynowych. Obiekt jest ogrzewany.
Budynek posiada 3 bramy wjazdowe o rozmiarach: 2 bramy o szer. 4m x 5, jedna brama dwuskrzydłowa 5 x 6.
Dostępne instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wentylacyjna, do malowania i śrutowania.

Hestia Nieruchomości
Podgórna 63/18
70-205 Szczecin
732-700-771
biuro@hestianieruchomosci.pl

Hala znajduje się na terenie ogrodzonym, wokół plac utwardzony.
Obowiązuje MPZP- są to tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej.
Do ceny należy doliczyć VAT.
Polecam i zapraszam na prezentację.

Symbol

373015

Symbol SWO

373015

Rodzaj nieruchomości

OBIEKT

Rodzaj transakcji

SPRZEDAŻ

Rodzaj rynku

WTÓRNY

Cena

1 400 000 PLN

Cena w EURO

326 760 €

Cena za m2

2 341 PLN

Powiat

POLICKI

Gmina

POLICE

Miejscowość

POLICE

Powierzchnia całkowita

598 m

Powierzchnia działki

1 000 m2

Powierzchnia magazynowa

598 m2

Forma własności działki

UŻ. WIECZYSTE

Rodzaj obiektu

PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY

Rok budowy

2014

Droga dojazdowa

ASFALTOWA DOJAZD TIR

Piętro

parter

Źródło c.w.

INNE

2

Ogrzewanie

INNE

Instalacje w obiekcie

WENTYLACYJNA,
INTERNETOWA,
OGRZEWANIE, ELEKTRYCZNA,
WODNA, KANALIZACJA

Forma własności

WŁASNOŚĆ

Podłączony wodociąg

JEST

Podłączona kanalizacja

JEST

Wentylacja

JEST

Ochrona

JEST

Rodzaj ogrodzenia

JEST

Karol Pęski
Menadżer, doradca ﬁnansowy, prawnik, pośrednik w obrocie
nieruchomościami, związany z branża nieruchomości od 2011
roku. Niezwykle ambitny, podchodzący z pasją do pracy, z której
czerpie wiele satysfakcji. Doświadczenie zawodowe zdobywał w
ogólnopolskich korporacjach związanych z branżą nieruchomości
794160650
oraz ﬁnansową.
karol@hestianieruchomosci.pl
Karol to osoba ściśle nastawiona na cel, zawsze gotowy do
działania. Pozytywnie nastawiony do ludzi i świata. Kieruje się
zasadą, że każdy może być kim chce, wystarczy chcieć i dążyć do
tego. Największą satysfakcję w pracy sprawia mu rozwiązywanie
problemów oraz podbramkowych sytuacji. Od pracy odpoczywa
chodząc na basen.

Więcej ofert na stronie www.hestianieruchomosci.pl

