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Adamov: bán cửa hàng đường Sadová): cơ sở kinh doanh, nhà hàng

Cena: 5.200.000 Kč, vč. odměny RK, realizace 04*2018

Chúng tôi chào bán trung tâm mua sắm với cửa hàng tạp hoá, quán ăn với câu lạc bộ và văn phòng.
Trong vùng lân cận có 4 tòa nhà căn hộ, một số nhà gia đình, trường tiểu học và mẫu giáo và nhà
dưỡng lão. Cửa hàng có thể phục vụ được đến 1.500 người dân trong phạm vi 500m.
Bố trí nhà và tầng:
Đây là toà nhà 2 tầng với lối vào dành cho người tàn tật, được xây dựng vào năm 1972. Ngôi nhà
trong tình trạng kỹ thuật xây dựng tốt với mái bằng. Cải tạo lớn cuối cùng đã diễn ra ở đây vào năm
2013: sửa một nửa tầng hầm thành một nhà hàng với sân thượng (nhà hàng mới, công trình phụ, sân
thượng, đường dây điện bằng đồng, mái nhà được phủ nhựa đường, nền bê tông, tường gạch, thang
máy có sẵn.
Tầng hầm (210 m2) - quán bia (120 m2), kho hàng với lối ra thang máy, nhà vệ sinh, phòng kỹ thuật,
cửa hàng nhỏ (40 m2), hành lang công cộng với lối ra thang máy
Tầng trệt (245 m2) - cửa hàng thực phẩm với thịt (tổng cộng 200 m2), kho hàng, phòng mát, nhà vệ
sinh, nhà tắm, phòng dọn dẹp, 2 văn phòng 27 và 15 m2.
Công nghệ:
Internet tốc độ cao, điện 400 V, hệ thống sưởi ấm trung tâm và sưởi nước được cung cấp bởi 2 nồi
hơi khí đốt. Kết nối với đường cống và đường nước.
Các khu vực xây dựng:
Tổng diện tích 772m2, trong đó nhà + sân thượng với diện tích 300m2, có sân đỗ 4 xe / xe van
(80m2, 5x16m), các lối đi khác 120m2, sân trước với vỉa hè 270m2.
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