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Descriere
Olympian Parks Network este cea mai mare retea de parcuri logistice
din Romania si va fi disponibila incepand cu 2009.

RETEAUA DE PARCURI OLYMPIAN cuprinde spatii logistice de
distributie regionala si centre de industrie usoara. Parcurile industriale
vor gazdui companii de mici, medii si mari dimenisuni, ce opereaza in
retele de distributie locala si internationala, si vor fi echipate pentru a
corespunde nevoilor de depozitare a bunurilor generale, congelate sau
refrigerate, ajutand investitorii sa evite disputele costisitoarte ce privesc

Olympian Logistic Park
Timisoara

Timișoara, E70

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

Închiriat
Spațiu depozit minim de închiriat: -

Timișoara, E70

Depozit disponibil:

Închiriat

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 27100 m

Depozit disponibil : Închiriat

Depozite de închiriat : -

2

Spațiu depozit minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: -
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titlurile de proprietate si sa reduca riscul si intarzierile asociate cu
achizitia terenului si cu autorizatiile de constructie.

Suprafata terenului pacrului de la Timisoara este de 17 ha, localizat pe
E70, drumul principal folosit pentru traficul spre Bucuresti, Sibiu, Brasov
si Cluj - Napoca.

Descrierea localizării
Situat la 9.5 km de centrul orasului, parcul industrial este traversat de o
retea de trei canale de apa folosite pentru alimentarea zonei. Timisoara
este, dupa Bucuresti, cel mai dezvoltat oras din Romania. Investitii
masive au ajutat la cresterea mediului de afaceri, in mod special in
sectorul retail si birouri. Datorita locatiei, Timisoara fiind aproape de
Europa Centrala si de Vest, au fost deja anuntate numeroase proiecte
comerciale intensificandu-se alstfel cererea mare pentru zone de
depozitare.

Parcul are acces direct catre E70, cat si catre calea ferata.

Grad ocupare: 100%

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 2008

Anul renovării: -

Chiriași: -
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Servicii

Proprietăți

Echpă de management parc în
incintă

Birouri Parcare pentru autovehicule Parcare camioane

Building name: 1

Column grid
size:

12 m X 24 (Column bay
spacing

Clear height: 7-11 m

Floor loading: 3 t/m

Drive in doors
(nr):

1

2

Warehouse space
Total space: 24500 m2



Office space
Total space: 2600 m2

Attributes
Climate controlled

Technical
parameters

Ventillation
Water availability
Power supply
Security
Standby generator
Sprinkler system
Fire protection
CCTV
Heating system
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