
Domáca stránka /  Sklady kategórie A / DNV Logistics

Popis lokácie
E65 HIGHWAY BRATISLAVA-BRNO-PRAGUE.A moderný na mieru
priemyselné, montáž a logistika parku na strategickom mieste
Centrálna poloha v strednej Európe. Ideálne pre distribúciu, logistiku,
výrobu a montáž miesto activities.Prime asi 8 km od Bratislavy, 50 km
od Viedne, 110 km od Brna, 310 km od Prahy a cca 180 km od
Budapešti. Železničné spojenie do parku. Areál sa nachádza cca. 6 km
od zjazdu z diaľnice E65

DNV Logistics Bratislava, Jána Jonáša, Bratislava, Bratislava
Region, Slovakia

Výška nájmu skladu (m  / mesiac)

-
Servisný poplatok: -

2 Voľné skladové priestory :

25.156 m
Minimálny skladový priestor na
prenájom: -

2

Bratislava, Jána Jonáša, Bratislava, Bratislava
Region, Slovakia

Voľné skladové priestory:

25.156 m2

Údaje o priestore
Kategória skladu: Sklady kategórie A

Status budovy: Existujúci

Celkové skladové priestory : 25156 m

Voľné skladové priestory : 25.156 m

Sklady na prenájom : -

2

2

Minimálny skladový priestor -
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Nehnuteľnosti

na prenájom :

Koeficient doplnku: -

Miera obsadenosti: 0%

Finančná informácia
Výška nájmu skladu: -

Servisný poplatok: -

Minimálna doba prenájmu: -

Finančná záruka: -

Kalkulačka nájomného »

Parkovisko
Typ parkoviska Priestory Poplatok za parkovanie

Podzemné parkovisko - -

Podzemie - -

Názov budovy: Názov budovy: Názov budovy:

file:///warehouse-rent-calculator/DNV-Logistics


Halla climate
control

Veľkost stĺpu: 12 x 24

Čistá výška: 10 m

Nosnosť podlahy: 5 t/m2

Skladový priestor
Celkové priestory: 5376 m2

Kancelársky priestor

HTS

Veľkost stĺpu: 12x24

Čistá výška: 10 m

Nosnosť podlahy: 5 t/m2

Skladový priestor
Celkové priestory: 3456 m2

Kancelársky priestor

Magna

Veľkost stĺpu: 12x24

Skladový priestor
Celkové priestory: 18144 m2

Kancelársky priestor

Názov budovy:
MC sychro

Názov budovy:
Schnellecke



Veľkost stĺpu: 25x12

Čistá výška: 10 m

Nosnosť podlahy: 5 t/m2

Skladový priestor
Celkové priestory: 5400 m2

Kancelársky priestor

Veľkost stĺpu: 12x24

Čistá výška: 10 m

Nosnosť podlahy: 5 t/m2

Skladový priestor

Kancelársky priestor
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