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Descriere
Locație premium pentru orice tip de afaceri: logistica, producție,
depozitare cu temperatura controlata sau ambientala. Spatii flexibile
disponibile pentru inchiriere, cu suprafete incepand de la 500 mp. 

Clubhaus- conceptul unic in Romania prezent in CTPark Bucharest
West serveste intregii comunitati de clienti din parcul industrial. Acesta
dispune de Cantina, Minimarket, sali de sedinta, cabinet medical,
cafenea si spatiu exterior de relaxare.

CTPark Bucharest West– spații
flexibile de la 500 mp

RO 08715 București, Autostrada Bucuresti-Pitesti
(A1), km 23

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: 0,30 € /m /lună
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Depozit disponibil :

58.277 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 500 m
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De la proprietar

CTP Team
CTP Romania
+0 219 149
+0 219 149
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CTPark Bucharest West este construit la standardele BREEAM privind
accesibilitatea și infrastructura. Parcul industrial ofera costul optim de
ocupare pentru companii, indiferent de dimensiunea spatiilor ocupate,
beneficiind de specificatii tehnice unice in piata, care asigura cele mai
mici costuri cu utilitatile. 

Standardul depozitelor de inchiriat CTP include: 

• Pardoseala industriala elicopterizata cu intaritor de quartz; 
• Usi si rampe industriale; 
• Incalzire centralizata pe baza apa calda; 
• Sistem de iluminat LED (in trei trepte);
• Autorizatii ISU in place; 
• Fatada: anvelopa de vata minerala; 
• Se pot face costumizari: temperatura controlata, ADR, spatii de
productie, etc.

Locatia excelenta permite accesarea fortei de munca disponibile in
zona de Vest a Bucurestiului, CTPark Bucharest West oferind in plus o
calitate foarte buna a vietii pentru angajatii care isi desfasoara
activitatea aici.

Rezervă spatiul ideal pentru ca businessul tau sa creasca.

Descrierea localizării
CTPark Bucharest West este cel mai mare parc industrial din Europa si
ofera cea mai buna calitate a vietii intr-un parc industrial din Romania.
Proiectul este amplasat in vestul Bucurestiului, cu accces direct din
Autostrada A1 (km 23).

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 711949 m

Depozit disponibil : 58.277 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de
închiriat :

500 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

2

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: 0,30 € /m /lună

Perioada minimă de
închiriere:

3 ani

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Servicii

Proprietăți

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2006

Anul renovării: -

Chiriași: -

Producție Echpă de management parc în
incintă

Birouri Parcare pentru autovehicule
Acces separat pentru personal
birou

Parcare camioane
Sală de ședințe

Spațiu pentru manevre Supermarket Restaurant Acces direct autostradă
Proximitate aeroport Reciclare Showroom Dușuri, vestiare
Climatizare Frigorific Cross dock Alimentar
Vizibilitate online Zonă comercială



Building name:
new

Warehouse space
Total space: 15000 m

Available space: 15000 m
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Office space

Attributes
Echpă de management parc în incintă
Birouri
Parcare pentru autovehicule
Acces separat pentru personal birou
Parcare camioane
Sală de ședințe
Supermarket
Restaurant



Acces direct autostradă
Showroom
Rest facility
Dușuri, vestiare
Climatizare
Frigorific
Cross dock
Alimentar
Zonă comercială

Technical
parameters

Power supply
Heating system
Ventillation
Water availability
Sprinkler system
Standby generator
Fire protection
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