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Descriere
Cu o flexibilitate în ceea ce privește amenajarea și având în vedere
exigențele calității vom dezvolta 3 depozite de clasa A pe un teren de 26
ha, primul măsurând 36.000 mp iar celelalte două 30.000 mp fiecare.

Spațiul de închiriat în primul depozit va începe cu minimum 1.500 mp pe
unitate. Celelalte două depozite ne vor furniza unități de 4.500 mp și
chiar mai mult.

Pentru aripa vestică este planificată o clădire de birouri cu trei etaje. În
plan există 876 locuri de parcare, 120 spații de parcare pentru
camioane, 32.330 mp de șosea și 10 ha de zonă verde. 44% din

Timisoara Airport Park Timișoara,

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

-
Spațiu depozit minim de închiriat: 1.500
m2

Timișoara,

Spațiu depozit minim de închiriat: 1.500 m2

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 129000 m

Depozit disponibil : -

Depozite de închiriat : -

2

Spațiu depozit minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: -
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Servicii

Proprietăți

proprietate va fi zonă construită.

Descrierea localizării
România este conexiunea europeană cu estul, iar Timișoara este poarta
către România.

Orașul reprezintă un punct de interes pentru investitori străini, precum
Siemens, Continental, Nokia, Alcatel și Flextronics.

El oferă mediul necesar pentru dezvoltarea economică, furnizând o forță
de lucru excelentă pentru logistică, o infrastructură în creștere și o
poziție strategică; cu siguranță, aceasta este o regiune foarte atractivă.
TAP este așezat cu acces direct la Șoseaua de centură aflată încă în
construcție și la 8 km distanșă de centrul Timișoarei.

Grad ocupare: 96%

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Producție Echpă de management parc în
incintă

Birouri Parcare pentru autovehicule
Parcare camioane Spațiu pentru manevre

Proximitate aeroport

file:///calculator-chirie-depozite/Timisoara-Airport-Park


Building name: 1

Column grid size: 12.50m x 30m

Clear height: 10.50 m

Floor loading: 7.00 t/m2

Warehouse space

Office space

Attributes
Cross dock
Bulk space

Technical
parameters



Security
Heating system
Fire protection
CCTV
Light production
Sprinkler system
Ventillation
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