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Descriere
LOG CENTER NELP se afla in zona de nord-est a Bucureştiului. Zona
cuprinde numeroase dezvoltari industriale şi logistice, de-a lungul părţii
nordice a centurii. LOG CENTER NELP reprezintă un teren imens
(110.000 m²), prevăzut într-un proiect de dezvoltare logistic în trei faze.
Prima fază (Nord Est Logistic Park I) a fost predată în 2008, în timp ce
fazele doi şi trei (Nord Est Logistic Park II şi III) sunt terenuri neocupate.
Aceste faze oferă oportunităţi excelente pentru dezvoltări conform
specificaţiilor clientului. 
Construcţia principală oferă o suprafaţă închiriabilă brută pentru
depozitare de 17.500 m², împărţită în cinci module şi birouri adiacente. 
În general, clădirea deţine caracteristicile tehnice ale unui depozit de

Log Center NELP 077145 București, Pantelimon, Soseaua de Centura
220

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

3.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 1.000
m

2
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077145 București, Pantelimon, Soseaua de Centura
220

Depozit disponibil:

3.000 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 : 17275 m

Depozit disponibil : 3.000 m

Depozite de închiriat : -

2
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clasa A.

Descrierea localizării
In apropierea de intersectia Autostrazii A3 cu Soseaua de Centura

Spațiu depozit minim de
închiriat :

1000 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

2

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

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

	This site uses cookies to store information on your computer.
	Log Center NELP
	Necessary Cookies
	Analytics
	Descriere
	Geodate

	Marketing
	Social Sharing Cookies
	Descrierea localizării
	Informații financiare
	Parcare

	Your choice regarding cookies on this site


