
Domáca stránka /  Sklad / IP Centrum

Popis
prenájmom kvalitných administratívno-skladových priestorov v
Bratislave. Projekt je zameraný na segment menších a stredných firiem
zaoberajúcich sa predajom a distribúciou tovarov. Umiestnenie medzi
hlavnými ťahmi Vajnorská a Rožňavská vytvára dobré predpoklady na
prístup, obslužnosť hlavného mesta a dostupnosť infraštruktúry (banky,
pošta, reštaurácie...).

Popis lokácie

IP Centrum 83104 Bratislava, Elektrárenská 4, Bratislava 83104

Výška nájmu skladu (m  / mesiac)

-
Servisný poplatok: -

2 Voľné skladové priestory :

4.000 m
Minimálny skladový priestor na
prenájom: -

2

83104 Bratislava, Elektrárenská 4, Bratislava 83104

Voľné skladové priestory:

4.000 m2

Údaje o priestore
Kategória skladu: Sklad

Status budovy: Existujúci

Celkové skladové priestory : 8450 m

Voľné skladové priestory : 4.000 m

Sklady na prenájom : -

2

2

Minimálny skladový priestor
na prenájom :

-
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IP Centrum sa nachádza na Elektrárenskej ulici medzi hlavnými ťahmi
Rožňavská a Vajnorská za železničnou stanicou Nové Mesto, neďaleko
rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti Tomášikova ul. (Polus City Center,
Lakeside Park, obytný komplex Koloseo, nová centrála SLSP...) Práve
toto umiestnenie zabezpečuje jednak dobrý prístup, dostupnosť MHD
ako aj dostupnosť infraštruktúry (banky, pošta, reštaurácie...)

Koeficient doplnku: -

Miera obsadenosti: 53%

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 2008

Rok rekonštrukcie: -

Nájomníci: Intec Pharma Ltd., Itella Information
Ltd., Direct Marketing Inc.,
Shoppie.sk, Atlas Copco, Printec
Slovakia sro, Otto Berg Ltd.
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Nehnuteľnosti

Názov budovy:
DC1

Veľkost stĺpu: 6x7

Čistá výška: 10 m

Nosnosť podlahy: 1 t/m2

Skladový priestor
Celkové priestory: 4000 m

Voľné priestory: 180 m

2

2



Kancelársky priestor
Celkové priestory: 60 m

Voľné priestory: 60 m

2

2
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