
TWOJE MIEJSCE NA BINZES

Lokale usługowo-handlowe w centrum Radomia



Oferujemy Państwu lokale na sprzedaż lub wynajem w atrakcyjnych cenach.

"Pawilony Rosa" to znakomite miejsce na otworzenie własnego punktu usługowego, 
restauracji, prowadzenia biura czy gabinetu medycznego.

• Samo centrum Radomia – ul. Witolda 7

• Budynek przyjazny dla osób niepełnosprawnych 

• Trzy windy

• Monitorowany parking podziemny

• Duże lokale pod własne aranżacje

(możliwość podziału powierzchni)

• Firmy działające w budynku przyciągają Klientów

(Biedronka, POP GYM, gabinety lekarskie)



Nasza oferta jest szyta na miarę potrzeb Klientów, dlatego zachęcamy 
do indywidualnych rozmów z naszym Doradcą.

Proponujemy zarówno sprzedaż jak i wynajem powierzchni.

Dostępne lokale:

I PIĘTRO:

• Lokale na sprzedaż o powierzchni: 180m2 i 102m2

• Gabinety medyczne na wynajem o powierzchni: 12 m2

III PIETRO:

• Lokal na sprzedaż o powierzchni: 909m2 z 

dodatkową powierzchnią ok.300m2 tarasów 

Oferujemy również miejsca parkingowe:

• sprzedaż na własność

• miesięczne abonamenty



LOKALE NA I PIĘTRZE
OFERTA SPRZEDAŻY

Lokal nr 1.01 – powierzchnia 180,04 M2

Lokal nr 1.09 – powierzchnia 102,33 M2

W pozostałych pomieszczeniach na I piętrze działają

z powodzeniem gabinety ginekologiczne, ortopedyczne,

a już wkrótce gabinet stomatologiczny i chirurgiczny.



GABINETY MEDYCZNE
WYJĄTKOWA OFERTA NAJMU

Oferujemy Państwu gabinety pod działalność 

medyczną:

• Lokalizacja I piętro, lokal 1.09 

• Obok wejścia do lokalu dwie windy i klatka 

schodowa

• Powierzchnia każdego gabinetu 12 m2

• Każdy gabinet jest wykończony i wyposażony 

w umywalkę

• Dla wszystkich gabinetów wspólna recepcja

i poczekalnia

• Pomieszczenie socjalne na użytek najemców



LOKAL 3.01 

• Lokal na sprzedaż lub wynajem

• Powierzchnia 909m2

• Przylega do niego taras widokowy o powierzchni 

315 m2, 

• Duże okna i przeszklony dach dające dobre 

oświetlenie

• Możliwość aranżacji według własnych potrzeb

Lokal ten idealnie nadaje się pod:

• Działalność gastronomiczną

• Biuro z open space

• Call center

• Studio

Udostępniamy powierzchnię pod:

• Sesje

• Eventy

• Wydarzenia kulturalne



Zapraszamy do kontaktu

Marcin Kwiecień

tel. 601 975 166

e-mail: mkwiecien@rosa-invest.pl

Adres Biura Sprzedaży:

ul. Ptasia 14, 26 - 600 Radom

Więcej na www.rosa-invest.pl

Jesteśmy na 

mailto:imroczek@rosa-invest.pl
http://www.rosa-invest.pl/

