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Descriere
Logistic Park Constantase intinde pe o suprafată de 14,7 hectare si
ofera pentru închiriere hale industriale destinate logisticii si industriei
usoare.

Cu o suprafață totală construită estimată la 55.000 metri pătrați,
Logistic Park îsi propune să devină unul din cei mai importanti furnizori
de spatii de depozitare si industriale din estul tării.

Avem ca țintă satisfacerea cerintelor celor mai pretentiosi clienti, de
aceea constructiile industriale furnizate de noi îndeplinesc cele mai
înalte standardele de calitate si oferă, optional, dotări suplimentare

Logistic Park Constanta 900147 Constanța, Str. Industriala 6

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

-
Spațiu depozit minim de închiriat: 100 m2

900147 Constanța, Str. Industriala 6

Spațiu depozit minim de închiriat: 100 m2

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 55000 m

Depozit disponibil : -

Depozite de închiriat : -

2

Spațiu depozit minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -
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conforme nevoilor dvs.

Terenul pe care dezvoltam Logistic Park este teren aflat in raza
administrativa a Primariei Constanta. Regimul de inaltime maxim
permis prin PUD-ul aprobat este de 16 - 18 m, procentul maxim de
ocupare al terenului cu constructii (POT) este de 60%, iar coeficientul de
utilizare a terenului (CUT) este de 1,4.

Descrierea localizării
Situat in Constanta, in primul oras important de la granita tarii cu
Bulgaria pe E87 si cu acces direct la soseaua de centura, Logistic Park
S.A. este una dintre cele mai bune alegeri pe care le puteti face daca
doriti sa va localizati sau dezvoltati afacerea in partea de sud-est a tarii.

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: -

Anul renovării: -

Chiriași: Coca-Cola Quadrant
AmroqBeverages Carlsrom
Beverage Holver Valentino Auto
Service T.D.G. Group Vrancart KLG
Augsburg International Intersnacks
Ximon Auto Milan Milca Autonet
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Servicii

Proprietăți

Paterner Dacor-Plast Elit Excelsior
Master Times Laurentiu Cassa
Nostra Construct Materom
Marathon Extruplast Rama Group
Tehnic B Cina Total Grup Telecom

Producție Birouri Parcare pentru autovehicule Restaurant

Building name: 1

Warehouse space
Total space: 55000 m2

Office space
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