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Descriere
Suprafata totala a terenului este de 85.000 mp, iar constructiile includ
4.500 mp de birouri si 24.000 mp de depozite cu posibilitati de
depozitare pe verticala de pana la 10 m inaltime. Cladirile sunt echipate
cu tehnologie de ultima ora.

Mare parte din aceste depozite sunt operate de grupul Frans Maas, un
lider mondial in servicii de transport si logistica, in cadrul parteneriatului
de succes incheiat cu Atlas Corporation.

Atlas Business Center 20111 București, Sos. Pipera nr. 59

Cost chirie depozite (m  / lună)

6 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -

2

2

Depozit disponibil :

4.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 1.000
m
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20111 București, Sos. Pipera nr. 59

Cost chirie depozite (m  / lună)

6 €/m  + TVA
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Depozit disponibil:

4.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 1.000
m

2

2

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 24000 m

Depozit disponibil : 4.000 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de 1000 m2
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Descrierea localizării
Complexul Atlas Business Center, pozitionat strategic pe soseaua
Pipera, cu acces facil si rapid din centrul Bucurestiului, cat si dinspre
linia de centura si Aeroportul Otopeni, este unul din cele mai moderne
site-uri logistice din Capitala.

închiriat :

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie depozite: 6 €/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: -

Anul renovării: -

Chiriași: 3M, Panasonic, LG Electronics,

file:///calculator-chirie-depozite/Atlas-Business-Center


Servicii

Johnson Wax, Orange, Bosch &
Siemens, Tchibo, Fujifilm, Sharp

Producție Birouri Parcare pentru autovehicule Acces separat pentru personal
birou

Parcare camioane Spațiu pentru manevre Acces transport public Proximitate aeroport
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