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Descriere
Cu o suprafață totală de 39.000 mp în 60 de unități diferite, de la 500 la
4000 de mp, clădirile fazei a treia oferă spații moderne și sigure pentru
afaceri. Întrucât și alte faze ale proiectului sunt planificate în aceeași
locație, chiriașii vor avea posibilitatea de extindere pe viitor.

Descrierea localizării
A1 Business Park este dezvoltate pe un teren de 40 de hectare, localizat
în partea vestică a Capitalei, cea mai activă zonă a dezvoltărilor

A1 Business Park București, A1 highway, km 14

Cost chirie depozite (m  / lună)

4  -  5 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Depozit disponibil :

50.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 500 m
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București, A1 highway, km 14

Cost chirie depozite (m  / lună)

4  -  5 €/m  + TVA
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Depozit disponibil:

50.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 500 m
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Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 98000 m

Depozit disponibil : 50.000 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de
închiriat :

500 m2
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industriale. A1 are acces direct la autostrada Bucuresti-Pitesti, accesul
la parcul industrial fiind pozibil atât cu autotusimul, cât și cu camionul.

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 49%

Informații financiare
Cost chirie depozite: 4  -  5 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2007

Anul renovării: -

Chiriași: -
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Servicii

Proprietăți

Birouri Parcare pentru autovehicule Parcare camioane Sală de ședințe
Restaurant Acces direct autostradă

Building name: 1

Clear height: 8 m

Floor loading: 7 t/m

Drive in doors (nr): 1
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Warehouse space
Total space: 39000 m2

Building name: 2

Warehouse space

Office space
Total space: 3600 m2



Office space

Technical
parameters

Sprinkler system
Water availability
Security
Heating system
Light production
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