Склад, Под наем, София
публикувано на: 14/03/2017 , обновено на: 10/03/2020

Информация за обекта
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Оферта: ZL0041
Актуален
Населено място: София
Тип на имота: Склад
Промишлено помещение
Фабрика
Завод
Терен, парцел
Квадратура: 12 000.00 кв.м.
Телефон за връзка: +359 888 404 505

Особености
Тоалетна: Да
Други: Достъп кота нула
Достъп рампа
Пожароизвестителна система
Вентилация
Интернет
Телефонни линии
Офис в склада
Офис до склада
Паркинг
СОТ
Под - шлайфан бетон

в момента е в строеж пуск ноември 2018 година
Нова и модерна складова база локализирана на Цариградско шосе на разстояние от София
Център: 23 км / Летище София: 17.6 км /
► Удобен и бърз достъп от и до София и основните пътни артерии като магистралите Хемус и
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Тракия.
► Районът традиционно е индустриално и логистично развит и има всички предпоставки да
продължи да бъде основен център на складовото обслужване и производство в периферията
на столицата.
► Районът предоставя достъп до ефективен ценово и добре подготвен пазар на работна ръка.
Сграда 1
► Висококачествена подсилена стоманобетонна конструкция.
► Сграда 1 от Фаза 1 с разгъната застроена площ от 6 399 кв.м., включително 5 825 кв.м.
високостелажен сух склад.
► Използваема височина в склада: 10,5 метра
► Топли тир рампи с изравнители
► Модерни пожарогасителна и известителна система
► 574 кв.м. офиси и технически помещения.
► Покривна фотоволтаична електро-централа, с мощност достатъчна за покриването на
нуждите на офис площите.
► Изцяло доведена и осигурена инфраструктура, включително: електрозахранване (вкл.
аварийно захранване), собствен питеен водоизточник, комуникации и оптичен кабел,
възможност за природен газ,
► Висококачествено строителство и довършителни работи с използване на модерни и
иновативни технологии и материали.
► Бизнес среда на европейско ниво.
Базата разполага със следните свободни квадратури от 2000кв.м. , 4000кв.м. , 6000, 8000,
10000 и 12 000кв.м.
Има допълнително такса обслужване

Source URL: https://bgsklad.bg/imoti/sklad-pod-naem-sofiya-33
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