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Descriere
Parcul Industrial Galati promoveaza o abordare flexibila in ceea ce
priveste delimitarea diverselor zone, prioritare fiind solicitarile
societatilor comerciale care vor fi localizate in cadrul parcului. Parcul
Industrial din Galati se caracterizeaza printr-o flexibilitate maxima, se
afla intr-o permanenta cercetare si adaptare la nevoile clientilor. Atat
gama de servicii cat si utilitatile din parc sunt adaptate si actualizate
mereu in functie de doleantele mereu noi ale clientilor. Parcul Industrial
din Galati aduce aceste facilitati la „usa” clientilor sai, fara ca acestia sa
fie nevoiti a parcurge anevoioasele proceduri de obtinere a avizelor,
constructie etc.

Parcul Industrial Galati Galați, Calea Prutului 304

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

1.157 m
Spațiu depozit minim de închiriat: -

2

Galați, Calea Prutului 304

Depozit disponibil:

1.157 m2

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa B

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 2600 m

Depozit disponibil : 1.157 m

Depozite de închiriat : -

2

2

Spațiu depozit minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: -
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Servicii

Suprafata este impartita in 8 parcele, cu utilitatile aferente (electricitate
si apa curenta). Parcul Industrial Galati promoveaza o abordare flexibila
in ceea ce privește delimitarea diverselor zone, prioritare fiind
solicitarile societatilor comerciale care vor fi localizate in cadrul
parcului.

In vederea asigurarii unui sprijin real agentilor economici din cadrul
parcului, in sediul central administrativ exista atat spatii destinate
activitatilor de administrare a parcului industrial, cat si altor servicii
specifice firmelor ce doresc inchirierea de birouri in cadrul acestei
cladiri. Acesta structura, de importanta majora, asigura spatii echipate
corespunzator, ce vor raspunde unor cerinte punctuale ale societatilor si
companiilor, cum ar fi: sali de conferinte, spatii pentru organizarea
simpozioanelor, locatii de protocol etc., sau pentru alte servicii de
utilitate comuna.

Descrierea localizării
Parcul industrial Galati este amplasat strategic, in imediata vecinatate a
Zonei Libere Galati, la granita cu Ucraina si Republica Moldova, cu
acces la malul Dunarii, la 80 km de Marea Neagra. Are acces la
importantele magistrale de transporturi fluviale (canalul Rin – Main –
Dunare), de transporturi feroviare mixt ruso-european (inclusiv
transferul la ecartamentul larg) si rutiere prin drumul national DN 2B;
Are acces la docuri astfel ca firmele din cadrul acestuia pot beneficia de
servicii portuare: incarcarea/descarcarea unei game variate de marfuri;
stivuirea/amararea marfurilor pe orice fel de mijloace de transport;
depozitarea pe platforme din beton si/sau in depozite.

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Birouri Sală de ședințe
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Proprietăți

Building name:
Hala

Clear height: 9.12 m

Warehouse space
Total space: 1157 m

Available space: 1157 m

2

2

Office space

Building name:
Cladire
administrativa

Warehouse space

Office space
Total space: 1463 m

Available space: 1463 m

2

2
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