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Na prenájom nebytový priestor v modernom
projekte Atrium - Rovinka pri frekventovanej ulici
Hlavná
Cena prenájmu

Cena dohodou

Ponúkame na prenájom komerčné priestory v modernom projekte Atrium. Tieto nebytové priestory sa nachádzajú pri
frekventovanej ulici Hlavná v obci Rovinka, čo znamená, že sa jedná o vynikajúcu príležitosť pre váš biznis. Uprostred
budovy si môžete vychutnať miesto na oddych s 306 m2 zelene. V podzemnej garáži je 48 garážových státí, nabíjacia
stanica. V exteriéri je 26 parkovacích státí.
Užitková plocha sa pohybuje od 39,26 m2 do 81,60 m2. V ponuke máme 4. objekty(č.2, č.6, č.7, č.8), ktoré sú znázornené na
obrázku.
Možnostiam využitia sa medze nekladú, kancelária, obchod, kaviareň či reštaurácia, toto všetko je možné zrealizovať.
Podlahové kúrenie je v celom objekte elektrické. Sadrokartónové priečky s dvojvrstvovým opláštením a protihlukovou
izoláciou. Plastové okná s izolačným trojsklom a štrbinovým vetraním v ráme.
Zateplenie objektu na báze minerálnej vlny. To znamená, že izolácia je vďaka svojim unikátnym vlastnostiam

najuniverzálnejším materiálom na zateplenie a izolovanie. Výhody izolácie sú kvalitná požiarna bezpečnosť, akustické
vlastnosť, priedušnosť materiálu, tepelno - izolačné vlastnosti, ekologické hľadisko, trvalý tvar a rozmer, zvýšená odolnosť
voči prerazeniu a mnoho ďalších.

Občianska vybavenosť v tejto lokalite nadštandardná.
- V budove sa nachádza súkromná škôlka, škola I. II. stupeň, vzdialenosť 1,2 km
- Doprava autobusová zastávka 120 m, Vlaková stanica Košariská 4,3 km
- Zdravotné centrum Milosrdní Bratia 2,6 km
- Nákupné centrum City Park 100 m
- Čerpacia stanica 50 m
- Cyklotrasa 800 m
- Jazerá Košariská 2,2 km
Cena: 15 eur / m2 bez DPH

Kontaktné údaje:
Marek Radič
Broker Consulting
marek.radic@bcas.sk
tel.č. 0911982649
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Výťah

Ano

Mesto

Rovinka

Komunikácia

asfaltová

Okres

Senec

Elektri

230 V

Vlastníctvo

Osobné

Telekomunikácie

internet

Budova

Panelová

Vybavenie

Pivnica

Poschodie

1

Voda

na pozemku

Stav objektu

Novostavba

Plyn

pri pozemku

Energetický štítok

A

Kúrenie

ústredné

Rok výstavby

2020

Odpad

verejná kanalizácia

Poschodí celkom

4

Plocha úžitková

86.6 m2

