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INFORMACJE OGÓLNE

Firma Handlowa MEBLOHURT powstała w 1996
roku i jest znaczącym inwestorem na lokalnym
rynku nieruchomości. Sukcesywnie od 2001
roku firma w ramach swojej działalności nabywała nieruchomości w różnych miastach województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i mazowieckiego. Początkowo były
to nieruchomości, których adaptacja polegała
głównie na przystosowaniu pod salony meblowe i częściowo na wynajem. Wraz z rozwojem
firmy i ze zwiększeniem powierzchni użytkowej
kupowanych nieruchomości, zmienił się charakter działalności. W 2013 roku na potrzeby
działalności handlowej została powołana spółka Nieruchomości Lalak Properties.
Od 2007 roku F.H. Meblohurt wyspecjalizowała
się w komercjalizacji oraz obrocie posiadanych
nieruchomości. W swojej ofercie posiada powierzchnie biurowe, handlowo-usługowe i magazynowe, które cieszą się największym zainteresowaniem ze względu na dobry standard oraz
atrakcyjną cenę. Firma prowadzi działalność na
jednym z najbardziej perspektywicznych rynków
lokalnych dostrzegając duże możliwości w realizacji inwestycji.
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Od kilkunastu lat zajmujemy się zakupem nieruchomości oraz przystosowaniem powierzchni
pod ich wynajem. Naszymi najemcami są zarówno jednostki samorządowe, firmy handlowo-usługowe, firmy sieciowe jak również wielu
mniejszych przedsiębiorców.
Należymy do Lubelskiego Klubu Biznesu, Organizacji Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan”oraz
do Lubelskiego Forum Pracodawców.
Podstawą działalności firmy jest:
wynajem i sprzedaż powierzchni w posiadanych
nieruchomościach zewnętrznym firmom prowadzącym działalność handlową, usługową oraz
magazynową
administracja i zarządzanie nieruchomościami

ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE

Poprzez administrację i zarządzanie każdą
z naszych nieruchomości dokładamy wszelkich
star ań, aby w y najmow ane pr zez nas po wierzchnie w pełni spełniały oczekiwania naszych najemców. Dajemy także możliwość każdemu najemcy dowolnej aranżacji wynajmowanej powierzchni tak, aby każdy mógł czuć się
w niej komfortowo. Projekty adaptacyjne nieruchomości konsultowane są z uznanymi architektami i projektantami.
Posiadamy także duże doświadczenie w przeprowadzaniu adaptacji budynków w związku
z koniecznością dostosow y wania ich do potrzeb i obowiązujących standardów, a także do
indywidualnych potrzeb i wymogów. Współpracujemy z firmami budowlano-remontow ymi

oraz wykończeniowymi, które wykonują na zlecenie nasze lub naszych najemców wszelkie
prace budowlane.
Właściwe zarządzanie obiektami zapewnienia
naszym najemcom najw yższą jakość usług
oraz optymalizację kosztów napraw i konserwacji nieruchomości.
Nasze nieruchomości:
Posiadamy 17 nieruchomości o łącznej powierzchni użytkowej budynków 72000 m² m.in.
w Lublinie, Radomiu, Puławach, Ostrowcu
Świętokrzyskim, Chełmie, Sandomierzu, Łęcznej, Lubartowie, Włodawie, Kurowie.

Nasze atuty to:
stabilna i pewna pozycja na rynku
dynamiczny rozwój
nieustanne monitorowanie rynku w poszukiwaniu
atrakcyjnych nieruchomości
profesjonalna i kompetentna kadra
kilkunastoletnie doświadczenie
w branży nieruchomości
zarządzanie nieruchomościami
na najwyższym poziomie
wysoka jakość usług
oferowanie kompleksowych rozwiązań
elastyczność oferty
stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych
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LUBLIN

ZEMBORZYCKA 75 - 83
DIAMENTOWE WZGÓRZE
Osiedle mieszkaniowe - bloki A, B, C, D
Plan zagospodarowania terenu
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LUBLIN

ZEMBORZYCKA 75 - 83
DIAMENTOWE WZGÓRZE
Osiedle mieszkaniowe - bloki A, B, C, D

BLOK A

BLOK B

BLOK C

Eleganckie i nowoczesne 6-kondygnacyjne budynki zaprojektowane z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów
Atrakcyjne położenie w pobliżu Zalewu Zemborzyckiego,
kompleksu leśnego, licznych ścieżek rowerowych i biegowych
Łatwy i szybki dojazd do Centrum oraz pozostałych dzielnic
miasta – rozbudowana komunikacja miejska i bezpośrednie
sąsiedztwo głównych arterii komunikacyjnych
Przestronne balkony i tarasy, ogródki oraz plac zabaw
Parkingi podziemne (z powiększonymi miejscami) i naziemne,
komórki lokatorskie oraz zewnętrzne stojaki rowerowe
Cichobieżne windy dostępne z poziomu garażu podziemnego
Energooszczędne oświetlenie LED z wykorzystaniem czujek
Pełne zaaranżowanie obszaru inwestycji terenami zielonymi,
alejkami spacerowymi, ławkami oraz oświetleniem
Blok A: 70 funkcjonalnych mieszkań od 32 do 132 m²
Blok B: 71 funkcjonalnych mieszkań od 32 do 90 m²
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LUBLIN

CZECHOWSKA 19

ilość kondygnacji: III
powierzchnia biurowa 2000 m²
nieruchomość w ścisłym centrum Lublina
bezpośrednie sąsiedztwo gł. arterii komunikacyjnych:
ul. Lubomelska | ul. Czechowska | Al. Solidarności |
ul. Krakowskie Przedmieście
wysoki standard wykończenia połączony
z funkcjonalnością obiektu
parking
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LUBLIN

CZECHOWSKA 19 A

budynek biurowy w klasie B+
ilość kondygnacji: III
powierzchnia biurowa 2000 m²
nieruchomość w ścisłym centrum Lublina
bezpośrednie sąsiedztwo gł. arterii komunikacyjnych:
ul. Lubomelska | ul. Czechowska | Al. Solidarności |
ul. Krakowskie Przedmieście
12 km od Portu Lotniczego w Świdniku
w sąsiedztwie znajdują się: urzędy, biura, kancelarie,
instytucje finansowe i kulturalne, centrum handlowe,
hotele, uniwersytety oraz Park Saski
wysoki standard wykończenia połączony
z funkcjonalnością obiektu
parking
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LUBLIN

DIAMENTOWA 2
GALERIA DIAMENTOWA

ilość kondygnacji: III
powierzchnia handlowo-usługowo-biurowa: 12000 m²
powierzchnie do dowolnego podziału: system open space
dzielnica handlowo-przemysłowa
łatwy i szybki dojazd do Centrum
bezpośrednie sąsiedztwo gł. arterii komunikacyjnych:
ul. Zemborzycka | ul. Diamentowa | ul. Wrotkowska |
ul. Kruczkowskiego
obiekty charakteryzuje się wysokim standardem
wykończenia i funkcjonalnością
parking: 350 miejsc postojowych
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LUBLIN

KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 40
KAPUCYŃSKA 1,3
GALERIA CENTRUM (DAWNY PDT)

ilość kondygnacji: 4 naziemne, 2 podziemne
pow. budynku: 6600 m², pow. użytkowa 5200 m²
2 gł. wejścia z 2 klatkami schodowymi z windami
osobowymi i windami towarowymi
plac wewnętrzny o funkcji dostawczej
zróżnicowany wybór metraży / Dowolna aranżacja
wynajmowanej powierzchni
otwarta przestrzeń (open space)
doskonałe położenie – ścisłe centrum Lublina
łatwy i szybki dojazd do pozostałych dzielnic miasta –
rozbudowana komunikacja miejska i bezpośrednie sąsiedztwo gł. arterii komunikacyjnych: Al. Solidarności,
Krakowskie Przedmieście, Al. Racławickie
teren objęty monitoringiem i ochroną
parking
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LUBLIN

PEOWIAKÓW 5 | KOŚCIUSZKI 4
BUDYNKI KAMIENIC

PEOWIAKÓW 5

Doskonałe położenie – ścisłe centrum miasta, Śródmieście,
część reprezentacyjna Lublina, ok. 500 m od Starego Miasta
Najbliższa zabudowa: kamienice o charakterze komercyjnym
i usługowym, restauracje, urzędy, uniwersytety, instytucje
kulturalne
Łatwy i szybki dojazd do pozostałych dzielnic - rozbudowana
komunik. miejska i sąsiedztwo gł. arterii komunikacyjnych
Kamienica przy Kościuszki 4 o funkcji mieszkalnej i mieszkalno - biurowej | Ilość kondygnacji: 4 naziemne | Pow. użyt.:
848,77 m² | Bezpośredni dostęp do drogi od ul. Kościuszki
Kamienica przy Peowiaków 5 o funkcji mieszkalnej połączona
z oficyną tylną i oficynami bocznymi, z podwórkiem (wew.
dziedziniec o pow. 187 m²) | Ilość kondygnacji: 4 naziemne |
Pc = 2587 m², Pu = 2069 m² | Bezpośredni dostęp do drogi od
ul. Peowiaków
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KOŚCIUSZKI 4

LUBLIN

CERAMICZNA 1
BURSAKI GREY OFFICE

ilość kondygnacji: IV
powierzchnia handlowo-usługowo-biurowa: 5000 m²
powierzchnie do dowolnego podziału: system open space
dzielnica handlowo-przemysłowa
łatwy i szybki dojazd do Centrum
bezpośrednie sąsiedztwo gł. arterii komunikacyjnych:
ul. Związkowa | Al. Spółdzielczości Pracy
obiekty charakteryzuje się wysokim standardem
wykończenia i funkcjonalnością
parking: 2000 m²
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LUBLIN

TECHNICZNA 4

ilość kondygnacji: VII
kompleks budynków handlowo-magazynowousługowych: 7000 m²
powierzchnie do dowolnego podziału
dzielnica handlowo-przemysłowa
łatwy i szybki dojazd do Centrum
bezpośrednie sąsiedztwo gł. arterii komunikacyjnych:
ul. Związkowa | Al. Spółdzilczości Pracy |
Al. Smorawińskiego
parking 2000 m²
w budynku głównym znajdują sie dwie windy
towarowe i dwie rampy rozładunkowe
Centrum Motoryzacyjno-Techniczne CMT
MODERNIZACJA 2018 r.
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LUBLIN

KORYZONOWA 2D
KALINA BLUE OFFICE

ilość kondygnacji: III
powierzchnia handlowo-usługowo-biurowa: 3000 m²
dzielnica handlowo-przemysłowa
łatwy i szybki dojazd do Centrum
bezpośrednie sąsiedztwo gł. arterii komunikacyjnych:
Al. Generała Andersa | ul. Lwowska | ul. Koryzonowej |
Al. Spółdzielczości Pracy | Al. Smorawińskiego
na placu budynek garażowo-magazynowy
o powierzchni 183 m²
parking: 5000 m²
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LUBLIN

JUTRZENKI 22

ilość kondygnacji: III
powierzchnia handlowo-usługowo-biurowa: 2400 m²
atrakcyjna lokalizacja nieruchomości
sąsiedztwo i otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa
mieszkaniowa i usługowo-handlowa
łatwy i szybki dojazd do Centrum
bezpośrednie sąsiedztwo gł. arterii komunikacyjnych:
ul. Jana Pawła II | ul. Armii Krajowej | ul. Orkana |
ul. Filaretów
parking: 1000 m²
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POZOSTAŁE LOKALIZACJE

PUŁAWY, ul.SŁOWACKIEGO 2 | 6000 m²

PUŁAWY, ul.KOCHANOWSKIEGO 4 | 3000 m²

CHEŁM, ul.KOLEJOWA 57 i 59 | 3500 m²

ŁĘCZNA, ul.PRZEMYSŁOWA 21 | 1500 m²

OSTROWIEC ŚW., ul.SANDOMIERSKA 83A | 4000 m²

KURÓW, ul.LUBELSKA 4 | 1500 m²

RADOM, ul.DOMAGALSKIEGO 7 | 5000 m²

WŁODAWA, ul.ŻOŁNIERZY WiN 18 | 2500 m²

SANDOMIERZ, ul.WIŚNIOWA 2A | 2900 m²

LUBARTÓW, ul.NOWODWORSKA 20 | 3500 m²
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REFERENCJE
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KONTAKT

Nieruchmości Lalak Properties
Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna
ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin
NIP 946-264-61-78
FH Meblohurt Sylwester Lalak
ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin
NIP 712-190-97-53

Katarzyna Kowalska
Specjalista ds. nieruchomości
tel.: 662 009 932
e-mail: katarzyna.kowalska@meblohurt.pl

Mariusz Krupa
Dyrektor ds. Inwestycji
tel.: 600 411 644
e-mail:mariuszkrupa@wp.pl
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