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Descriere
ELP este amplasat pe un teren de 32 de hectare, cuprinde 170,000 m2
construibili. Autorizaţiile de construcţie sunt în vigoare pentru faza 1 de
dezvoltare pe o suprafaţă totală de 80,000 m2 şi construcţia va începe
în primăvara anului 2010. Facilităţi finalizate vor fi disponibile de la
sfârşitul anului 2010. Parcul va găzdui un mix de spatii incluzind
depozitare ambiantă, refrigerare, congelare,, plus cladiri industriale
uşoare pentru întreprinderi care vor fi obligate prin lege sâ se
descentralizeze de un Bucureşti central puternic congestionat.

Alte utilizări includ puncte de desfacere cu amănuntul, un hotel, şi o
staţie de benzină şi de servicii pentru camioane.

European Logistic Park (ELP) București, Adunatii Copaceni

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

18.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 1.500
m

2

2

București, Adunatii Copaceni

Depozit disponibil:

18.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 1.500 m

2

2

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 170000 m

Depozit disponibil : 18.000 m

Depozite de închiriat : -

2

2

Spațiu depozit minim de 1500 m2

file:///
file:///cladire-depozite-depozite-de-inchiriat/depozite-clasa-a
file:///
file:///media/cache/19/default_full/uploads/media/default/0001/30/db8addcb2a71b73d780212e7a0135e4cbc961687.jpeg 


Servicii

Descrierea localizării
ELP este site-ul superior de logistică, fiind cel mai apropiat punct de la
Bucureşti, prin intermediul unei autostrade moderne, cu patru benzi, la
zona liberă din portul Giurgiu,de-a lungul singurului traseu rutier de la
Europa Centrală şi de Est la Bulgaria, Grecia şi Turcia.
EU a desemnat extinderea şi dezvoltarea Dunării ca rută prioritară de
transport. Dunărea curge din Germania spre Europa Centrală de Est,
Bulgaria, Marea Neagră şi Rusia. Ca atare, Giurgiu va deveni unul dintre
porturile principale şi ELP va deveni principalul site logistic de la
Bucureştiul la Giurgiu.
Aproprierea de noul aeroport planificat la sud de Adunaţii Copăceni
contribuie ca acest site să devină o locaţie privilegiată pentru logisticăîn
întreaga regiune.

închiriat :

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 89%

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Benzinărie Echpă de management parc în
incintă

Birouri Parcare pentru autovehicule
Parcare camioane Restaurant

Acces direct autostradă Centru de odihnă Dușuri, vestiare

file:///calculator-chirie-depozite/European-Logistic-Park-ELP


Proprietăți

Building name: 1

Clear height: 12.00 m

Warehouse space
Total space: 43000 m2

Office space

Technical
parameters

Light production
CCTV
Power supply
Ventillation



Security
Standby generator
Heating system
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