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Descriere
Suprafata de teren alocata proiectului este de 14.6 hectare. Parcul va
oferi spre vanzare si inchiriere 55.000 mp de hale industriale proiectate
pentru activitati de depozitare si manipulare marfa. In anul 2006 vor fi
construite partial retelele de utilitati (parcul va beneficia de bransare la
retelele orasului de canalizare, apa, curent si gaz, precum si la
principalele retele de telefonie si internet), se vor construi 850 m de
drumuri de acces si 8000 mp de hale de depozitare, cu inaltime de 10
m, rampe de incarcare si descarcare TIR, usi de acces si spatii
administrative.

Valoarea estimata a investitiei (GDV) este de 15 milioane euro.

Industrial Park UTA 2 Arad, E68/DN7 Nadlac-Deva

Cost chirie depozite (m  / lună)

2  -  3 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Depozit disponibil :

Închiriat
Spațiu depozit minim de închiriat: 8.000
m2

Arad, E68/DN7 Nadlac-Deva

Cost chirie depozite (m  / lună)

2  -  3 €/m  + TVA

2

2

Depozit disponibil:

Închiriat
Spațiu depozit minim de închiriat: 8.000
m2

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 45000 m

Depozit disponibil : Închiriat

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de 8000 m2
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Servicii

Perioada de dezvoltare a proiectului este 2006-2010. In 2007, Parcul
Industrial UTA2 va fi finalizat in proportie de 35%. In momentul de fata
sunt in lucru obtinerea autorizatiei de constructie pentru hale si a titlului
de parc industrial, ceea ce va oferi acces investitorilor la facilitatilor
fiscale oferite de guvernul Romaniei prin codul fiscal, pe de o parte, iar
pe de alta parte la fondurile structurale europene incepand cu 2007.

Descrierea localizării
Parcul Industrial UTA2 este amplasat la soseau de centura in partea de
N a Municipiului Arad, cu acces direct la E68/DN7 Nadlac-Deva, la
numai 6 km de centrul orasului.Coordonate GPS N-46* 12,937 E-21*
17,546
- la doar 45 km de vama Nadlac, accesul fiind facilitat de pozitionarea
pe soseaua de centura
- ocolind traficul intens din oras, este o locatie ideala pentru companiile
care au un volum mare de transport marfa
- accesul spre centrul orasului si cartierele Aradului se poate face prin
mai multe strazi care se intersecteaza cu soseaua de centura.
- locatia parcului este intr-o zona industriala aflata in prezent in
continua dezvoltare
- in apropierea hypermarketurilor METRO si Praktiker

închiriat :

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 100%

Informații financiare
Cost chirie depozite: 2  -  3 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Benzinărie Producție Echpă de management parc în
incintă

Birouri
Parcare pentru autovehicule

Parcare camioane Proximitate aeroport Showroom

file:///calculator-chirie-depozite/Industrial-Park-UTA-2


Proprietăți

Building name: 1

Column grid size: 14x6 m / 20x12 m

Clear height: 4.5 / 6 / 9 m

Floor loading: 3.00 / 5.00 t/m

Dock doors (nr): 1
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Warehouse space

Office space

Attributes
Climate controlled
Cold



Bulk space
Food grade

Technical
parameters

Fire protection
Heating system
Light production
Security
Water availability
Power supply
Ventillation
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