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Descriere
Noul parc logistic si de productie MLP BUCHAREST va fi construit pe un
teren de 18,8 Ha, iar dupa finalizare va oferi un total de 80.000 mp de
depozite și cladiri pentru industria ușoara.
Parcul logistic este situat în Vestul Bucureștiului, lângă Chitila (Județul
Ilfov).
Standardul MLP include : Trame: 12 m x 24 m,Pardoseala industriala cu
capacitatea de incarcare de 6 To / mp,Inălțimea liberă: 10,50 m,
Luminatoare și trape de fum,Instalatie de sprinklere ESFR, Sistem de
încălzire pe gaz,Sistem de iluminat LED,Spații de birouri - disponibile in
functie de cerintele clientului,Servicii de securitate 24h,Rețea internă de
protecție împotriva incendiilor,Management profesional al parcului și al
costurilor de întreținere

MLP BUCHAREST WEST 077045 București, Sos.Centura

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: 0,85 € /m /lună + TVA
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Depozit disponibil :

75.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 999 m

2

2

077045 București, Sos.Centura

Cost chirie depozite (m  / lună)

Costuri întreținere: 0,85 € /m /lună + TVA

2

2

Depozit disponibil:

75.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 999 m

2

2

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: În construcție

Spațiu total de depozite : 80000 m

Depozit disponibil : 75.000 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de
închiriat :

999 m2
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Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 6%

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: 0,85 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

1 lună

Garanție financiară: 3 luni
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -
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