PRIORI - Nieruchomości Lubań, Olszyna, Gryfów, Leśna, miezkania, działki budowlane, domy, wynajem, lokale u
Wynajem

ATRAKCYJNY PLAC PRZEMYSŁOWY DO WYDZIERŻAWIENIA - LUBAŃ

Do wydzierżawienia utwardzony plac przemysłowy w Lubaniu. Powierzchnia około 3000 m2, 4.500 zł / m-c.
netto. Teren w całości ogrodzony i utwardzony. Szeroka, automatycznie rozsuwana brama wjazdowa. Plac znajduje się
na terenie przemysłowym, dopuszcza się lokalizację każdego rodzaju działalności produkcyjnej oraz usług
komercyjnych, nawet uciążliwych. Idealne miejsce na skład, skup lub parking dla TIRów. Doskonała lokalizacja, blisko
drogi krajowej nr 30 Zgorzelec-Jelenia Góra.
CENA WYNAJMU: 4.500 zł. netto / m-c
czytaj więcej...
- PISARZOWICE

DO WYNAJĘCIA BUDYNEK WOLNOSTOJĄCY O POW. 300 mkw

Prezentuję Państwu do wynajęcia budynek wolnostojący o powierzchni ok. 300 m2 wraz z placem
manewrowym, położony przy drodze asfaltowej w miejscowości Pisarzowice, koło Lubania. W budynku znajduje się
obszerna hala o wysokości 4 - 4,5 m z dwiema szerokimi bramami wjazdowymi i kanałem o głębokości 2 m, oraz
dodatkowo pomieszczenie biurowe (około 40 m2), kuchnia oraz toaleta. Stan techniczny budynku bardzo dobry.
Budynek ocieplony styropianem, ogrzewanie na hali: nadmuchowe olejowe, a pomieszczenia socjalne oraz biuro za
pomocą kominka. Media: prąd, siła, woda gminna, kanalizacja.
Teren w całości ogrodzony, nowy podjazd, duża brama wjazdowa.

CENA WYNAJMU: 4.600 zł. (netto / m-c)
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+ media
czytaj więcej...

LOKAL UŻYTKOWY O POWIERZCHNI 45 mkw - WYNAJEM - LUBAŃ

OKAZJA !!! Do wynajęcia lokal usługowy o powierzchni całkowitej 45,00 m2, w dogodnym położeniu w
pobliżu bloków mieszkalnych w bardzo uczęszczanym rejonie miasta. Lokal posiada wejście od strony ulicy oraz duże
okno witrynowe. Lokalizacja idealna na sklep mięsny czy odzieżowy. Możliwość własnej aranżacji pomieszczenia. W
pobliżu: dyskonty spożywcze typu Biedronka, fryzjer, usługi gastronomiczne, przedszkole, szkoła, parkingi.
CENA: 1.000 zł. / m-c + liczniki
czytaj więcej...
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