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Steinhella - Hf.
Glæsilegt atvinnuhúsn. í byggingu á besta stað í
Helluhrauni í Hf. Húsin eru um 1320 fm hvert m/mögleika á ca. 600 fm millilofti alls um 1920 fm. 8 stórar
innkeyrsluhurðar.

Grísk Þessi lágmynd var keypt á
Rhodos en frummyndin er grísk.

Vesturvör - Kóp.
Til sölu/leigu við sjávarsíðuna glæsil., nýtt, 1012 fm atvinnuh. Húsnæðið skiptist þannig: Salur ca 500 fm.
Lofthæð allt að 8 m, nokkrar góðar innkeyrsludyr.
Verkstæði/lager ca 250 fm með 3 m lofthæð. Efri hæð:
skrifstofur, starfsmannaaðst., glæsil. útsýni, ca 250 fm.
Rúmgóð athafnalóð, hellulögð, góð aðkoma. Vönduð
eign. Húsnæðið er til afhendingar mjög fljótlega. Allar
nánari uppl. gefa Hilmar og Helgi Jón á skrifstofu Hraunhamars.

Fornubúðir - Hf.

Miðtún - Hæð og ris
206 fm auk 32 fm bílskúrs. Fimm svefnherbergi og tvær stofur. Tvö falleg baðherbergi. Mögulegt að nýta sem tvær íbúðir. Góð eign með grónum garði rétt við miðbæinn. Verð 49,9 millj.

Í sölu gott innkeyrslubil sem er m/mikilli lofthæð,
grunnflötur 120 fm og 50 fm milligólf samtals um 170
fm. Eignin skiptist í móttöku, sal m/stórum innkeyrsludyrum. Milliloft m/baðh. eldhúsaðstöðu og skrifstofu.
Malbikuð lóð. Frábær staðs. í nálægð við höfnina og
fiskimarkaðinn. Húsnæðinu skilað frágengu utan sem
innan. Gott tækifæri.

Steinhella - Hf.
Um er að ræða sérlega glæsil. iðnaðarbil (endabil) á
þessum góða stað í Hfj. Bilið er á 2 hæðum. Neðri
hæðin er 116,5 fm og efri hæðin er 36,4 fm. Góður
hringstigi milli hæða. Salerni er á neðri hæðinni. Stór
innkeyrsluhurð. Þetta er sérlega vandað húsnæði sem
hægt er að mæla með. Lóð er fullfrágengin. Bilið er til
afhendingar við kaupsamning.
Morgunblaðið/Ásdís

Kristsstytta Úr gifsi frá Danmörku.
Líklega er hún frá því um 1910. Lágmyndir af þessu tagi voru mikið notaðar sem veggskraut á heimilum á
fyrstu áratugum 20. aldar.

Tjarnarból - Seltjarnarnesi
Falleg 124 fm íbúð á efstu hæð með glæsilegu útsýni. Tvennar svalir og gluggar í
þrjár áttir. Þrjú rúmgóð svefnherbergi, stór stofa, nýinnréttað baðherbergi og stór sérgeymsla í sameign. Verð 29,5 millj. 7524

Lágmyndir
LENGI hafa lágmyndir glatt augu
fólks og sett mikinn svip á umhverfi
þess. Til eru lágmyndir af ýmsu tagi,
bæði úr marmara, gifsi, leir og öðrum efnum. Margar grískar og rómverskar lágmyndir eru til í frumgerð
auk ótrúlegs fjölda eftirmynda. Síðast en ekki síst ber að telja allar
trúarlegu lágmyndirnar sem til eru
víða um hinn kristna heim. Bertil
Thorvaldsen, íslensk-danski myndhöggvarinn, var meistari í lágmyndagerð. Ýmsir íslenskir listamenn hafa á síðari tímum fetað í
fótspor hinna gömlu meistara.

Reykjavíkurvegur - Hf.
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög gott 237,7 fermetra atvinnuhúsnæði, vel staðsett miðsvæðis í Hafnarfirði. Eignin er með góðar innkeyrsludyr og hentar
vel sem lager eða undir minni atvinnurekstur. Eignin
skiptist í skrifstofu,kaffistofu,geymslu,snyrtingu og
vinnslusal. Gott port er fyrir utan eigina. Eign sem
býður upp á mikla möguleika. Eignin er laus við kaupsamning. Verð 23,7 millj.

Eyrartröð - Hf.
Nýkomið sérlega gott atvinnuh. m/góðri lofthæð og
innkeyrsludyrum, 158,3 fm endabil. Góð staðsetning,
tilvalin eign fyrir fiskvinnslu, léttan iðnað, íbúð o.fl. V.
21,5 millj.

Kaplahraun - Hf.
162 fm atvinnuhúsnæði. Skipting eignar: neðri hæð
120 fm, efri hæð 44 fm. Um er að ræða rúmgóðan
vinnslusal á 1. hæð með innkeyrsludyr ásamt búningsklefa og salerni. Skrifstofa, kaffistofa og lager á 2.
hæð. Rúmgóð lóð. Nánari upplýsingar á skrifstofu
Hraunhamars. Verðtilboð.

Kaplahraun - Hf. heil húseign
Til sölu heil húseign 2361,5 fm ásamt ca 100 fm millilofti (skrifstofur o. fl.) Stórar innkeyrsluhurðir 3-6
metrar. Auðvelt er að skipta húsinu upp í minni einingar. Engar súlur, húsið er límtréshús. Húsið er á frábærum stað í bænum. Lóðin er hornlóð ca 7500 fm,
möguleiki að byggja verslun+skrifstofu á lóðinni.
Upplýsingar gefur Helgi Jón sölufulltrúi
s. 893-2233. Verðtiboð.

Sumarhús - Húsafelli

Helluhraun - Hf.

Fallegt 45,4 fm sumarhús í Kiðárbotnum með heitum potti. Spónarparket á gólfum. Tvö svefnherbergi, annað með 4 kojum. Furuinnrétting í eldhúsi með hvítum
hurðum. Baðherbergi með sturtu og spónarparket á gólfi. Hitaveita og rafmagn.
Verð 13,5 millj. 7451

Hraunhamar kynnir: Atvinnuhúsnæði á besta stað. Tvö bil til sölu þ.e. eining 01.01.01.
173,6 fm og bil 01.01.02., 63,9 fm samtals stærð því 237,5 fm. Innkeyrsludyr og ágæt
baklóð. Frábær staðsetning, örstutt frá Bónus og Húsasmiðjunni. Húsnæðið þarfnast einhverra lagfæringa og endurnýjunar við. Upplýsingar gefur Helgi Jón í s. 893-2233.

Drangahraun - Hf.

Við seljum
atvinnuhúsnæði!
Morgunblaðið/Billi

Thorvaldsen Lágmyndir hans eru
víða á gömlum legsteinum. Vinsælastar voru tvær myndir, önnur heitir Dagur en hin Nótt.

Hraunhamar fasteignasala hefur tekið í einkasölu
glæsilegt skrifstofu og iðnaðarhúsnæði 918,7 fm vel
staðsett innst í botnlanga við Drangahraun númer 14
í Hafnarfirði. Húsnæðið skiptist í 3 x 123 fm með góðum innkeyrsludyrum og göngudyrum þar sem lofthæð
er um ca 4,50 metrar. Eitt bil með tveimur innkeyrsludyrum sem er 186 fm og fylgir því skrifstofuhæð sem
fyrsta hæð 121 fm, samtals um 307 fm. Tvær skrifstofuhæðir sem eru 2 x 121 fm glæsilegt útsýni. Lyfta
er í húsinu. Húsið afhendist fullbúið að utan, klætt,
og að innan, skrifstofubilin fullfrágengin en iðnaðarbilin tilbúin undir tréverk. Lóð verður
fullfrágengin með malbikuðu plani. Uplýsingar veitir Helgi Jón 893-2233.

