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Descriere
Terenul este desemnat ca parc industrial, fiind o categorie juridica care
a fost creata pentru stimularea activitatii economice si sociale, pentru
facilizarea schimbului de tehnologie , atragerea de investitii si
încurajarea ocuparii fortei de munca.

Etapa imediat urmatoare a fost dedicata identificarii de parteneri prin
care sa se asigure realizarea efectiva precum si finantarea lucrarilor
aferente parcului industrial.

Proiectul vizeaza realizarea unei locatii la standarde europene de
calitate pentru firmele românesti si internationale interesate sa îsi

Bucharest Industrial Park București, km 23, A1 Autostrada Bucuresti- Pitesti,
Bolintin-Deal

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

Închiriat
Spațiu depozit minim de închiriat: 1.750
m2

București, km 23, A1 Autostrada Bucuresti- Pitesti,
Bolintin-Deal

Depozit disponibil:

Închiriat
Spațiu depozit minim de închiriat: 1.750 m2

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 27650 m

Depozit disponibil : Închiriat

Depozite de închiriat : -

2

file:///
file:///cladire-depozite-depozite-de-inchiriat/depozite-clasa-a
file:///
file:///media/cache/19/default_full/uploads/media/default/0001/30/1ac393aad494a14b89d4ab2138e55b975993a457.jpeg 


desfasoare activitatea industriala si logistica în zona Bucurestiului.

În afara de calitatea lucrarilor de constructie si a echipelor care vor fi
implicate pe parcursul derularii proiectului, un element esential îl
reprezinta acela de a oferi pachete de servicii cât mai diverse si mai
bine adaptate nevoilor clientilor parcului. Se va cauta sprijinirea clientilor
parcului pentru o eficentizare maxima a functionarii acestora.

O limitare majora care se va impune înca din faza de selectie a posibilor
clienti, va fi aceea de a nu genera o sursa de poluare în cadrul parcului
industrial.

Bucharest Industrial Park este locatia perfecta pentru extinderea
businessului companiei dumneavoastra si va pune la dispozitie cele mai
performante facilitati în vederea asigurarii unei afaceri de succes.

Descrierea localizării
- la 23 km distanta de centrul municipiului Bucuresti, capitala României
si poarta deschisa catre celelalte orase ale Europei centrale si
Rasaritene si catre Marea Neagra.

- La vest de Bucuresti, pe autostrada A1 Bucuresti- Pitesti, în dreptul
localitatii Bolintin Deal .

- La 8 km de actuala centura a Bucurestiului.

- La doar 4 km de viitoarea centura a Bucurestiului care va face legatura
între autostrada A1 Bucuresti - Pitesti si autostrada A2 Bucuresti -
Constanta, facând parte din coridorul IV Pan European.

Spațiu depozit minim de
închiriat :

1750 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -
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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/Bucharest-Industrial-Park


Servicii

Proprietăți

Producție Birouri Parcare pentru autovehicule Parcare camioane
Spațiu pentru manevre

Building name:
1st phase

Column grid size: 12 x 27m

Clear height: 8.00 - 17.00 m

Floor loading: 4.00 - 7.00 t/m2

Warehouse space
Total space: 27650 m2



Office space
Total space: 6500 m2

Attributes
Climate controlled
Cold
Cross dock
Bulk space

Technical
parameters

Security
Sprinkler system
Light production
Heating system
Power supply
Ventillation
Fire protection
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