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Descriere
Parcul Industrial Metav dispune de suprafete mari, generoase, usor
accesibile, fiind situat in zona de nord a orasului, cartierul Baneasa, cu
timpi mici de deplasare fata de Piata Victoriei sau Aeroportul Otopeni.

Parcul Industrial Metav vine in sprijinul oamenilor de afaceri din
Romania si din strainatate, fiind conceput ca o oportunitate atat pentru
firme mari, ce au nevoie de spatii largi de depozitare si productie, cat si
pentru intreprinderi mici si mijlocii.

Societatea de administrare, Metav S.A., din 2006, METAV SA este
membra a Asociatiei Parcurilor Industriale, Tehnologice, Stiintifice si a

Metav Business Park 13981 București, Str. Biharia, nr. 67-77

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

Închiriat
Spațiu depozit minim de închiriat: -

13981 București, Str. Biharia, nr. 67-77

Depozit disponibil:

Închiriat

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 61000 m

Depozit disponibil : Închiriat

Depozite de închiriat : -

2

Spațiu depozit minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: -
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Incubatoarelor din Romania (APITSIAR) www.apitsiar.ro. Dispune de o
suprafata de 188.699,41mp, din care parcul industrial se intinde pe o
suprafata de 165.760 mp.

Suprafata construita acopera 60.976,81 mp (10.206,3 mp spatii
administrative si 50.769,76 mp spatii pentru depozitare si productie),
suprafata utila fiind de 75.983 mp (26.767 mp spatii administrative si
49.216 mp spatii pentru depozitare si productie).

METAV SA este listata pe piata RASDAQ sub simbolul METV. Mai multe
informatii la www.bvb.ro.

Incepand cu anul 2006, METAV SA este membra a Asociatiei Parcurilor
Industriale, Tehnologice, Stiintifice si a Incubatoarelor din Romania
(APITSIAR) www.apitsiar.ro.

Descrierea localizării
Parcul Industrial Metav dispune de suprafete mari, generoase, usor
accesibile, fiind situat in zona de nord a orasului, cartierul Baneasa, cu
timpi mici de deplasare fata de Piata Victoriei sau Aeroportul Otopeni.

Grad ocupare: -

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: -

Anul renovării: -

Chiriași: BRD, ElectroGlobal, Genco,
Impression, MGT, POLYDiS,
Affichage, Sodexo, Somaco

file:///calculator-chirie-depozite/Metav-Business-Park


Servicii

Proprietăți

Producție Echpă de management parc în
incintă

Birouri Parcare pentru autovehicule
Acces separat pentru personal
birou

Sală de ședințe
Acces transport public

Proximitate aeroport Showroom

Building name: B

Warehouse space
Total space: 1835 m

Available space: 1835 m

2

2

Office space

Building name: B4

Warehouse space
Total space: 1375 m

Available space: 1375 m

2

2

Office space

Building name: C

Warehouse space
Total space: 435 m

Available space: 435 m

2

2

Office space



Building name: G

Warehouse space

Office space
Total space: 183 m

Available space: 183 m

2

2

Building name: H

Warehouse space

Office space
Total space: 548 m

Available space: 548 m

2

2

Building name: S

Warehouse space
Total space: 27 m

Available space: 27 m

2

2

Office space
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