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Popis
Len niekoľko minút od Bratislavy, v územnej časti Bernolákova známej
ako Triblavina, vyrasta park s vhodnými priestormi na logistické,
výrobné a obchodné aktivity. Na rozlohe 500 000 m2 vyrastie približne
250 000 m2 polopriemyselných alebo logistických priestorov. Poloha
parku v blízkosti diaľnice D1 smerom na Trnavu umožňuje výborné
spojenie s Bratislavou.

Popis lokácie

VGP Park Bratislava Bratislava, 7 Továrenská, Malacky, Bratislava Region,
Slovakia

Výška nájmu skladu (m  / mesiac)

-
Servisný poplatok: -

2 Voľné skladové priestory :

-
Minimálny skladový priestor na
prenájom: 2.000 m2

Bratislava, 7 Továrenská, Malacky, Bratislava Region,
Slovakia

Minimálny skladový priestor na prenájom: 2.000 m2

Údaje o priestore
Kategória skladu: Sklady kategórie A

Status budovy: Existujúci

Celkové skladové priestory : 540651 m

Voľné skladové priestory : -

Sklady na prenájom : -

2

Minimálny skladový priestor
na prenájom :

-
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VZDIALENOSTI

Bratislava15 km
Trnava32 km
Praha / Prague350 km
Budapest217 km
Vieden97 km

Koeficient doplnku: -

Miera obsadenosti: -

Finančná informácia
Výška nájmu skladu: -

Servisný poplatok: -

Minimálna doba prenájmu: -

Finančná záruka: -

Kalkulačka nájomného »

Parkovisko
Typ parkoviska Priestory Poplatok za parkovanie

Podzemné parkovisko - -

Podzemie - -

Doplnkové informácie
Rok výstavby: 1. decembra 2012

Rok rekonštrukcie: -

Nájomníci: -
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Nehnuteľnosti

Názov budovy: DC
A

Skladový priestor
Celkové priestory: 12600 m2

Kancelársky priestor
Celkové priestory: -1 m

Voľné priestory: -1 m
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Názov budovy: DC
B

Skladový priestor
Celkové priestory: 18000 m2

Kancelársky priestor
Celkové priestory: -1 m

Voľné priestory: -1 m

2
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Názov budovy: DC
C

Skladový priestor

Kancelársky priestor

Názov budovy: DC
D



Skladový priestor

Kancelársky priestor
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