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Descriere
Centrul din comuna Mogosoaia va pune la dispozitia producatorilor si
logisticienilor toate facilitatile care conduc spre performanta in domenii
ca depozitare, distributie, productie usoara, asamblare si ambalare.
Amplasarea si dotarile sunt principalele puncte forte.

Bucharest Distribution Park porneste de la un concept occidental, adica
este modern, flexibil si cu dotari pentru cele mai rafinate cerinte. Exista
140.000 mp 
de spatii modulare pentru depozitare, 14.000 mp de birouri si 8.200 mp
alocati parcarilor. Toate acestea dispun de electricitate, alimentare cu
apa potabila si menajera, canalizare, gaze, telefonie, CCTV si conexiune

Log Center Bucharest 12501 București, Str. Mămulari 3

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

-
Spațiu depozit minim de închiriat: -

12501 București, Str. Mămulari 3

Geodate
Clasa clădirii de depozite: warehouse

Status proprietate: Construcție planificată

Spațiu total de depozite : 148439 m

Depozit disponibil : -

Depozite de închiriat : -

2

Spațiu depozit minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -
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Proprietăți

la internet.

Descrierea localizării
Este vorba despre un complex logistic dezvoltat pe o suprafata de
280.000 mp, amplasat la numai 500 de metri de Bucuresti.

La Bucharest Distribution Park, accesul este direct, prin soseaua de
Centura a Capitalei sau prin DN1A, asigurand astfel conexiunea cu
nordul si vestul tarii.

Totodata, pozitionarea strategica permite iesirea rapida catre cele mai
utilizate rute.

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Building name: 1

file:///calculator-chirie-depozite/Log-Center-Bucharest


Clear height: 11.00 m

Floor loading: 6.00 t/m2

Warehouse space

Office space

Attributes
Cross dock
Bulk space

Technical
parameters

Sprinkler system
Fire protection
Light production
Heating system
Security



Power supply
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