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Constanta Business

Park

Descriere
SUPRAFEȚE
- Suprafață totală de depozitare (stoc existent): 20.350 m2
- Suprafață în construcție (livrare în aprilie 2022): 19.000 m2
- Birouri și spatii sociale: pot fi adăugate, la cerere

SPECIFICAȚII TEHNICE GENERALE: 
- Înălțime liberă: 10.5m
- Podea fără rosturi, 50 Kn / m2 încărcare uniform distribuită
- Izolatie de înaltă calitate
- Sprinklere ESFR, compatibile cu FM

Constanta Business Park 907016 Constanța, Constanta

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

Închiriat
Spațiu depozit minim de închiriat: 1.500
m2

907016 Constanța, Constanta

Depozit disponibil:

Închiriat
Spațiu depozit minim de închiriat: 1.500 m2

De la proprietar

Ina Horga
Global Vision
+40 73 444 4002

Trimiteți email

Tatiana Pria
Global Vision
+40 73 182 2247

Trimiteți email

Serban
Juverdeanu
Global Vision
+40 73 444 4100
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- Iluminat LED (tip ZUMTOBEL sau PHILIPS)
- Tramă structurală: 24m x 12m
- Rampe de andocare: 1 buc / 800 m2
- Uși acces la nivel: disponibile
- Locuri de parcare (camioane și turisme)

Descrierea localizării
- Amplasat strategic în județul Constanța, de-a lungul culoarului de
transport Paneuropean nr. 4, care leagă parcul cu Europa de Vest
- Acces la autostrăzile A4 și A2, care conectează parcul cu orașul
București
- Accesul ușor din București către zona Centrală și de Vest a tării este
disponibil printr-o retea de autostrăzi (A1 si A3) și drumuri nationale
- Locație care oferă acces la toate tipurile de infrastructură de
transport: căi aeriene, rutiere, feroviare, maritime și fluviale sunt
disponibile în apropiere

Proiectul e la intersecția următoarelor căi de acces:
- Autostrada A4
- Autostrada A2
- Ruta europeană E81
- Traseul european E675
- Drumul național DN39
- Drumul național DN39A
- Aeroportul Constanța
- Portul Constanța
- Căi ferate
- Dunărea
- Heliport
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All warehouses of this Owner

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: În construcție

Spațiu total de depozite : 20350 m

Depozit disponibil : Închiriat

Depozite de închiriat : -

2

Spațiu depozit minim de
închiriat :

1500 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 100%

2

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

3 ani

Garanție financiară: 3 luni
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Servicii

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 ianuarie 2020

Anul renovării: -

Chiriași: -

Benzinărie 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 Acces transport public Restaurant

Acces direct autostradă Proximitate aeroport Reciclare Showroom
Centru de odihnă Dușuri, vestiare Climatizare Break-Bulk
Cross dock Transload Depozitare vrac Alimentar
Vizibilitate online Spălătorie auto Zonă comercială Port logistic
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