
PRŮMYSLOVÝ A OBCHODNÍ PARK MAXIM
CESTA K VAŠEMU ÚSPĚCHU

INDUSTRIAL AND BUSINESS PARK MAXIM
ROAD TO YOUR SUCCESS

Využijte pro své podnikání nově připravované výrobní 
a obchodní prostory v Dolní ulici v Chomutově – ve městě, 
které nabývá na významu po otevření jedné z nejvýznamnějších 
průmyslových zón v České republice – zóny Triangle.

Use for your enterprising the newly prepared production 
and business grounds in Dolní Street in Chomutov – the city 
which has been gaining importance after one of the most 
signifi cant industrial zones – the Triangle zone – has been 
opened in the Czech Republic

PROJEKT MAXIM
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Poloha: 
• jihovýchodní okraj města Chomutova 
• v Dolní ulici cca 1000 m od centra města
• silnice I/7 (budoucí R7) Praha – Chomutov – SRN

Co nabízíme:
• novou moderní budovu s reprezentativním vzhledem
• variabilní velikost prostor již od 500 m2

• výhodné umístění v průmyslové a obchodní zóně
• úpravu prostor dle vašich požadavků

Hledáme: 
• fi rmy podnikající v oblasti lehkého zpracovatelského 

průmyslu
• prodejce stavebního a instalačního materiálu
• prodejce vybavení domů a zahrad
• prodejce vybavení kanceláří

Technické údaje: 
• celková podlahová plocha 12 000 m2

• světlá výška budovy 7 m
• šířka budovy 55 m 
• nosnost podlahy 2 – 4 t/m2

• administrativní vestavba v patře
• inženýrské sítě v budově
• vlastní měření v budově

Location:
• south-eastern edge of the city of Chomutov 
• in Dolní Street, circa 1,000 m from the city centre 
• road I/7 (future R7) Prague – Chomutov – Germany 

We offer:
• new and modern building with impressive outlook 
• variable size of the premises, starting from 500 m2

• convenient situating in the industrial and business zone
• modifi cation of the premises according to your 

requirements 

We look for:  
• companies making business in light processing industry 
• sellers of building and installation materials 
• sellers of household and garden equipment 
• sellers of offi ce equipment 

Technical data: 
• total fl oor area - 12 000 m2

• clearance of the building - 7 m
• width of the building - 55 m 
• fl oor loading capacity - 2 - 4 t/m2

• administrative annex on the fi rst fl oor
• engineering networks in the building
• own measurement in the building
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