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Descriere
CTPark Salonta 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 Salonta 415500 Salonta, Strada Aradului, Salonta, Romania

Cost chirie depozite (m  / lună)

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

1.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 500 m
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415500 Salonta, Strada Aradului, Salonta, Romania

Cost chirie depozite (m  / lună)

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

1.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 500 m
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Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 13422 m

Depozit disponibil : 1.000 m

Depozite de închiriat : -

2

2

Spațiu depozit minim de
închiriat :

500 m2
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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 Salonta este situat langa granita cu Ungaria si in mijlocul
drumului dinspre orasul Arad si Oradea.

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 93%

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: 0,30 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

5 ani

Garanție financiară: -
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Producție Echpă de management parc în
incintă

Birouri Parcare pentru autovehicule
Acces separat pentru personal
birou

Parcare camioane
Sală de ședințe

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