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Descriere
CTPark Pitesti 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 includ:

-inaltime libera 12 m
- uși industriale automate
- încălzire si ventilație

CTPark Pitesti 117224 Pitești, A1/E70 highway

Cost chirie depozite (m  / lună)

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

5.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 1.500
m
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117224 Pitești, A1/E70 highway

Cost chirie depozite (m  / lună)

Costuri întreținere: 0,30 € /m /lună

2

2

Depozit disponibil:

5.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 1.500
m
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Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Construcție planificată

Spațiu total de depozite : 39666 m

Depozit disponibil : 5.000 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de 1500 m2
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file:///
file:///media/cache/19/default_full/uploads/media/default/0051/17/5992ef470f1ba3af981f7bc87d8128b2abd720e3.jpeg 


Servicii

- sistem de iluminat LED și distribuție electrică
- sisteme Anti-incendiu conform reglementarilor ISU si in concordanta
cu activitatea specifica fiecarui client 
- fatade termoizolate și acoperișuri rezistente la foc
- rampe de incarcare TIR si drive-in-uri
- spatii de birouri si sanitare, realizate conform cerintelor specifice
fiecarui client
-depozit frigorific de inchiriat

1. Standard service charge = 0.30 eur/mp/luna
2. Full service charge = 0.65 eur/mp/luna

Descrierea localizării
CTPark Pitești este situat în inima industriei auto din România, în
apropierea fabricilor de asamblare Renault-Dacia și Ford România, pe
autostrada E70/A1, la 10 km de Pitești (150.000 de locuitori) și la 90 km
de București. În apropiere de Pitești este un oraș universitar cu o
tradiție industrială îndelungată, costuri mai mici și forță de muncă
calificată disponibilă.

închiriat :

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 87%

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: 0,30 € /m /lună

Perioada minimă de
închiriere:

5 ani

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Benzinărie Producție Echpă de management parc în
incintă

Birouri
Parcare pentru autovehicule

Acces separat pentru personal Parcare camioane Sală de ședințe Acces transport public

file:///calculator-chirie-depozite/CTPark-Pitesti


Proprietăți

birou Acces direct autostradă Showroom Dușuri, vestiare
Climatizare Frigorific Cross dock Alimentar

Building name:
PIT2

Warehouse space
Total space: 12672 m

Available space: 12672 m
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Office space
Total space: 4000 m

Available space: 4000 m
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Building name:
PIT3

Warehouse space
Total space: 19008 m

Available space: 19008 m
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Office space
Total space: 4000 m

Available space: 4000 m
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Building name:
PIT4

Warehouse space
Total space: 25334 m

Available space: 25334 m
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Office space
Total space: 4000 m

Available space: 4000 m
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Technical
parameters

Fire protection
Security
Sprinkler system
CCTV

Technical
parameters

Fire protection
Security
Sprinkler system
CCTV

Technical
parameters

Fire protection
Security
Sprinkler system
CCTV

Building name:
PIT1

Warehouse space

Office space
Total space: 5900 m

Available space: 5900 m
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Building name:
PIT5

Warehouse space
Total space: 17248 m

Available space: 17248 m
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Office space
Total space: 1160 m2
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Building name:
PIT6

Warehouse space
Total space: 22350 m

Available space: 22350 m
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Office space
Total space: 1340 m2
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Available space: 1160 m2 Available space: 1340 m2
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