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Descriere
CTPark Timisoara City este locatia perfecta pentru logistica in oras,
fiind conceputa pentru a satisface cererea tot mai mare a proprietarilor
de afaceri mici si mijlocii care cauta medii de lucru moderne si flexibile,
certificat BREEAM.

Standardul depozitelor de inchiriat CTP include: 

-Pardoseala industriala elicopterizata cu intaritor de quartz; 
-Usi si rampe industriale; 
-Incalzire centralizata pe baza apa calda; 
-Sistem de iluminat LED (in trei trepte);

CTPark Timisoara City 300699 Timișoara, Calea Buziasului

Cost chirie depozite (m  / lună)

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

Închiriat
Spațiu depozit minim de închiriat: 1.500
m2

300699 Timișoara, Calea Buziasului

Cost chirie depozite (m  / lună)

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

Închiriat
Spațiu depozit minim de închiriat: 1.500
m2

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 26869 m

Depozit disponibil : Închiriat

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de 1500 m2
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file:///media/cache/19/default_full/uploads/media/default/0051/68/7d494d58dfffaf05a6d4a61da2f06a7154a2c78b.jpeg 


Servicii

-Autorizatii ISU in place; 
-Fatada: anvelopa de vata minerala; 
-Se pot face costumizari: temperatura controlata, ADR, spatii de
productie, etc. 

Locație premium pentru orice tip de afaceri: logistica, producție,
depozitare cu temperatura controlata sau ambientala. Spatii flexibile
disponibile pentru inchiriere, cu suprafete incepand de la 500 mp.

Descrierea localizării
CTPark Timisoara City este locatia perfecta pentru logistica in oras,
parcul este localizat in interiorul orasului Timisoara pe Calea Buziasului.

închiriat :

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

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 - -

Producție Echpă de management parc în
incintă

Birouri Parcare pentru autovehicule
Acces separat pentru personal
birou

Parcare camioane
Sală de ședințe

file:///calculator-chirie-depozite/ctpark-timisoara-city


Proprietăți

Spațiu pentru manevre Acces transport public Proximitate aeroport Reciclare
Showroom Dușuri, vestiare Climatizare Frigorific
Depozitare vrac Vizibilitate online

Building name:
TIC 1

Column grid size: 12X24

Clear height: 12 m

Dock doors (nr): 14

Drive in doors (nr): 14

Warehouse space
Total space: 26869 m

Available space: 26869 m
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Office space
Total space: 1000 m

Available space: 1000 m
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Attributes
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
Reciclare
Showroom
Dușuri, vestiare
Climatizare
Frigorific
Cross dock
Depozitare vrac
Food grade
Vizibilitate online
Commercial area

Technical
parameters

Power supply



Fire protection
Heating system
Light production
Water availability
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