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Descriere
Cea mai buna locatie din Maramures.

100m de intrare Aeroportul International Maramures.
67km de Ungaria si 108km de Ucraina.
Iesire directa spre drumul European E58 spre Satu Mare si Cluj Napoca.
10 minute de centrul orasului Baia Mare.
Locatie foarte cunoscuta, cu sediul companiei Adiss in interiorul
parcului si in vecinatatea companiilor de OPTIBELT, WEIDMULLER si a
viitoarei fabrici de componente aviatice Universal Alloy Corporation-
UAC.

Locatie excelenta de logistica si distributie situate la nici . Excelent
pentru companii multinationale de logistica si distributie, companii de
marime medie din toate domeniile de activitate care au nevoie de spatiu
de depozitare si de productie modern si eficient pentru optimizarea
activitatii lor.

Descrierea localizării
Locatie excelenta pentru birouri sediu de firma si solutii de depozitare
pentru: inmagazinare, logistica, distributie, spatii “build to suit” dupa
cerintele specifice ale clientilor.

Spatiu particularizabil, structura flexibila
Spații de inchiriere in module de la 480 mp pana la 1.800mp de hala

ADISS Parc 437345 Satu Mare, Strada 66 nr.16 Tautii
Magheraus, RO 437345

Cost chirie depozite (m  / lună)

3  -  3.5 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Depozit disponibil :

3.900 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 480 m
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Cost chirie depozite (m  / lună)

3  -  3.5 €/m  + TVA
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Depozit disponibil:

3.900 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 480 m
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Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 7200 m

Depozit disponibil : 3.900 m

Depozite de închiriat : -
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Inaltime: 10m
Capacitate podea: 5t+/mp
Spatiu birouri aferente suprafetelor inchiriate
Locuri de parcare destinate autoturismelor si autocamioanelor 
24/7 acces si securitate & sistem CCTV 
Echipa intretinere parc
Fibra optica 

Spatiul industrial, dispune de urmatoarele:
pardoseala - beton elicopterizat 
usi industriale cu sistem automat
posibilitate amenajare rampe
trape iluminatoare
incalzire cu aeroterme si tubulatura textila
retelele de apa - canal sunt conectate la reteaua orasului
instalatiile electrice - posibilitate dotare cu prize monofazice/trifazice
dotare cu instalatii de protectie impotriva trasnetului
instalatii de stingere a incendiilor - dotare cu hidranti exteriori si interiori
+ dotare cu bazin rezerva apa; luminatoare si trape desfumare conform
scenariu ISU
utilitatile sunt contorizate separat: apa, curent, energie termica

Spațiu depozit minim de
închiriat :

480 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 46%
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Informații financiare
Cost chirie depozite: 3  -  3.5 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

3 ani

Garanție financiară: 3 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: -

Anul renovării: -
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Servicii

Chiriași: AROX, PG PART SERV, ADISS, DAIRY
MAX

Producție Echpă de management parc în
incintă

Birouri Parcare pentru autovehicule
Acces separat pentru personal
birou

Parcare camioane
Sală de ședințe

Spațiu pentru manevre Acces transport public Proximitate aeroport Dușuri, vestiare
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