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Descriere
LOG CENTER Timişoara este o dezvoltare industrială de amploare în
două faze. LOG CENTER Timişoara I, constând dintr-un teren de 43.000
m² şi o clădire industrială cu amprenta la sol de aproximativ 18.500 m²
şi suprafaţă închiriabilă brută de 20.000 m², a fost predat în 2008. LOG
CENTER Timişoara II, teren neocupat de 70.000 m², este disponibil
pentru dezvoltări viitoare.
Construcţia principală oferă opt module pentru depozitare, plus
birourile adiacente. În general, clădirea deţine caracteristicile tehnice
ale unui depozit de clasa A.

Facilitati:

Log Center Timisoara 307350 Timișoara, Remetea Mare 636

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

8.925 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 1.000
m

2

2

307350 Timișoara, Remetea Mare 636

Depozit disponibil:

8.925 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 1.000 m

2

2

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 19966 m

Depozit disponibil : 8.925 m

Depozite de închiriat : -

2

2

Spațiu depozit minim de 1000 m2
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Ideal pentru lostica transfrontaliera
Spatiu disponibil pentru extindere
24 ore servicii de securitate
Usi pentru Drive-in
In apropierea Aeroportului Traian Vuia

Descrierea localizării
Log Center Timisoara este situat in Remetea Mare, la 10 km est de
Timisoara pe DN6/E70 spre Lugoj.

închiriat :

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 55%

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2007

Anul renovării: -

Chiriași: -

file:///calculator-chirie-depozite/Log-Center-Timisoara


Servicii

Proprietăți

Birouri Parcare pentru autovehicule Acces direct autostradă

Building name: 1

Column grid size: 18 x 25

Clear height: 10 m

Floor loading: 7 t/m

Drive in doors (nr): 1

2

Warehouse space
Total space: 16266 m2

2



Available space: 8925 m2

Office space
Total space: 3700 m2

Attributes
Cross dock

Technical
parameters

Heating system
Security
Sprinkler system
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