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Terranova

Descriere
Parcul logistic Terranova este compus din 4 cladiri, 2 de birouri si 2
depozite (in acest sens fiind multifunctional si permitand desfasurarea
activitatii unei firme in aceeasi locatie). Cele 2 cladiri de birouri clasa A
insumeaza 3500 mp si cele 2 depozite au 5000 mp, respectiv 7000 mp.
Depozitele sunt de clasa A, cu sprinklere, hidranti, platforme betonate si
finisate cu quartz, inaltime de 10 m, cu rampe hidraulice si toate
facilitatile necesare.
Disponibil in centrul logistic Terranova Imobiliare din Mogosoaia spatiul
de depozitare de 1350 mp, dotat cu rafturi tip EUR + stivuitor (h 7.5 m,
hidranti, trape fum, 3 rampe hidraulice, incalzire) la pretul de 5.5 EUR /
mp + 1 EUR / mp mentenanta + TVA (fara rafturi la 5 EUR + 1 EUR / mp +
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Cost chirie depozite (m  / lună)

5.5 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 1 € /m /lună
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Depozit disponibil :

1.850 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 300 m
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De la proprietar

Oscar Szoke
Terranova
Immobiliare
+40 74 008 8676
+40 21 222 4299
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TVA) + birouri anexate (250-500 mp la acelasi pret pe mp).

Descrierea localizării
Situat la intersectia centurii cu DN1A (drumul principal de trafic greu
catre Ploiesti, Targoviste), la 13 KM de A3 si 11 km de A1 si respectiv 11
km de Piata Victoriei, este locatia ideala pentru firme de distributie care
au nevoie de acces facil si rapid in oras cat si conexiuni rapide catre
clientii din restul tarii. Locatia are acces dublu, direct din DN1A cat si
din centura Bucuresti.

Localizare: Pajura

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 16500 m

Depozit disponibil : 1.850 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de
închiriat :

300 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

2

Informații financiare
Cost chirie depozite: 5.5 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 1 € /m /lună

Perioada minimă de
închiriere:

24 luni

Garanție financiară: 3 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

file:///calculator-chirie-depozite/Terranova-Logistic-Park


Servicii

Proprietăți

Subsol - -Tip parcare Spații Cost parcare

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2009

Anul renovării: -

Chiriași: PRAMAC Generators Sunwave
Pharma etc

Benzinărie Producție Echpă de management parc în
incintă

Birouri
Parcare pentru autovehicule

Acces separat pentru personal
birou

Parcare camioane Sală de ședințe Supermarket
Acces transport public Acces direct autostradă Proximitate aeroport

Showroom Dușuri, vestiare Climatizare Cross dock
Alimentar Spălătorie auto Zonă comercială

Building name:
Depozit 700 mp



Clear height: 10 m

Floor loading: 2 t/m2

Warehouse space
Total space: 700 m

Available space: 700 m

Rental cost: 4.5 €/m /lună
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Office space
Total space: 12000 m

Available space: 700 m

Rental cost: 8.5 €/m /lună + TVA
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Attributes
Benzinărie



Producție
Birouri
Parcare pentru autovehicule
Acces separat pentru personal birou
Sală de ședințe
Acces transport public
Proximitate aeroport
Showroom
Dușuri, vestiare
Climatizare
Bulk space
Alimentar
Spălătorie auto
Zonă comercială

Technical
parameters

Ventillation
Water availability
Sprinkler system
Security
Fire protection
Heating system
Light production
CCTV
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