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Descriere
Olympian Parks Network este cea mai mare retea de parcuri logistice
din Romania si va fi disponibila incepand cu 2009.

RETEAUA DE PARCURI OLYMPIAN cuprinde spatii logistice de
distributie regionala si centre de industrie usoara. Parcurile industriale
vor gazdui companii de mici, medii si mari dimenisuni, ce opereaza in
retele de distributie locala si internationala, si vor fi echipate pentru a
corespunde nevoilor de depozitare a bunurilor generale, congelate sau
refrigerate, ajutand investitorii sa evite disputele costisitoarte ce privesc

Olympian Logistic Park Brasov
(Zeus)

507055 Brasov, E574 Brasov - Rasnov - Rucar

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

Închiriat
Spațiu depozit minim de închiriat: -

507055 Brasov, E574 Brasov - Rasnov - Rucar

Depozit disponibil:

Închiriat

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 18100 m

Depozit disponibil : Închiriat

Depozite de închiriat : -

2

Spațiu depozit minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: -
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titlurile de proprietate si sa reduca riscul si intarzierile asociate cu
achizitia terenului si cu autorizatiile de constructie.

Suprafata terenului parcului de la Brasov - Cristian este de 9.3 ha, situat
intr-o zona industriala aflata intr-o dezvoltare rapida.

Descrierea localizării
Parcul se situeaza la 8 km vest de Brasov si la 4 km nord-est de Rasnov
- Rucar. Are acces la drumul european E574 care leaga Brasov de
Rasnov - Rucar.
Brasov este unul dintre cele mai importante orase turistice ale tarii. Este
un important producator de industrie grea, care are toate facilitatile
industriale relocate in afara orasului, permitand astfel dezvoltarea
proiectelor rezidentiale si comerciale.
Brasov are o pozitie geografica stategica fata de orase importante ale
Romaniei cum sunt Sibiu, Targu Mures precum si fata de nordul
Romaniei. Brasov este la intersectia mai multor rute, cea mai
importanta fiind DN1, drumul care leaga orasul de Bucuresti.

Drumul de acces are latimea de 8 m, parcul fiind la 200 m distanta de
soseaua Brasov-Cristian si la 600 m de soseaua Brasov- Sibiu. Traficul
rutier este intens. Drumurile asfaltate sunt intr-o foarte buna stare.
Drumul de acces catre parc va fi pavat in viitorul apropiat.

Grad ocupare: 100%

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2008

Anul renovării: -

Chiriași: Terwa
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Servicii

Proprietăți

Echpă de management parc în
incintă

Birouri Parcare pentru autovehicule Parcare camioane

Building name: 1

Column grid
size:

12 m X 24 (Column bay
spacing

Clear height: 7-11 m

Floor loading: 3 t/m

Drive in doors
(nr):

1

2

Warehouse space
Total space: 16300 m2



Office space
Total space: 1800 m2

Attributes
Climate controlled

Technical
parameters

Heating system
Fire protection
CCTV
Power supply
Ventillation
Water availability
Security
Standby generator
Sprinkler system
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