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Descriere
ELI PARK 1 va avea o suprafață închiriabilă de 50.000 mp de spații de
depozitare și birouri. Prima fază, în suprafață de 20.000 mp, va fi livrată
în trimestrul al doilea din 2019. 
Noul proiect va fi dezvoltat la standard internațional de clasă A,
beneficiind de specificații tehnice precum: înălțime liberă de depozitare
de 10 m, o ușă de încărcare/descărcare la fiecare 800 mp de hală, spații
generoase de manevră pentru camioane (35 m truck court) și locuri
numeroase de parcare. 
- asiguram paza 24/24
- capacitatea suportat de podea este de 5t/mp
- inaltime 10 m

Eli Park 1 București, DN7, Chitila, Bucuresti-Targoviste

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

50.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 2.000
m

2

2

București, DN7, Chitila, Bucuresti-Targoviste

Depozit disponibil:

50.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 2.000 m

2

2

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: În construcție

Spațiu total de depozite : 50000 m

Depozit disponibil : 50.000 m

Depozite de închiriat : -

2

2

Spațiu depozit minim de 2000 m2
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-grila interna 24m * 12m
-1 stație de andocare / 800 mp
-35 mp curte exterioara pentru camioane

Descrierea localizării
ELI PARK 1 este localizat la o distanță de 4 km de centura București, cu
acces la un drum național cu patru benzi, DN 7. Principalele avantaje
sunt accesul facil către nordul Bucureștiului și amplasarea într-o zonă
cu excedent de forță de muncă (Chitila/Buftea), spre deosbire de alte
zone clasice de logistică unde sunt probleme în acest sens, ca de
exemplu A1 – km 14 sau 23
Acces direct prin 4 benzi DN7, proiectat pentru trafic intens
Acces imediat la soseaua de centură (4 km) și la A1, A2, A3

închiriat :

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 0%

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

3 ani

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 aprilie 2019

Anul renovării: -

Chiriași: -

file:///calculator-chirie-depozite/eli-park-1


Servicii
Benzinărie Producție Echpă de management parc în

incintă
Parcare pentru autovehicule
Parcare camioane

Acces transport public Restaurant Acces direct autostradă Proximitate aeroport
Centru de odihnă Dușuri, vestiare Depozitare vrac Vizibilitate online
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