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Popis lokácie
Logistické centrum v Bratislave - Rača je situovaný vo štvrti Bratislavy,
ktorý je pripojený k sieti diaľnice D1 (Bratislava, Viedeň, Budapešť a
Brno) a ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti MR Štefánika v Bratislave
letiska. Park ponúka skladovacie priestory, priestory pre ľahkú výrobu,
distribúciu, kancelárske priestory a navyše, jeho súčasťou je aj
železničnú vlečku. Celý areál prešiel rozsiahlou revitalizáciou, rozdelené
do troch etáp. Prvá fáza bola celková rekonštrukcia bývalej továrne o
rozlohe 26.000 m². Logistické haly o rozlohe cca 40.000 m² boli
dokončené v priebehu druhej etapy. Tretia etapa vo výške ďalších 3.300
m² bola dokončená v roku 2007

Logistics center Raca Bratislava, Pri Šajbách, Bratislava, Bratislava Region,
Slovakia

Výška nájmu skladu (m  / mesiac)

-
Servisný poplatok: -

2 Voľné skladové priestory :

41.000 m
Minimálny skladový priestor na
prenájom: -

2

Bratislava, Pri Šajbách, Bratislava, Bratislava Region,
Slovakia

Voľné skladové priestory:

41.000 m2

Údaje o priestore
Kategória skladu: Sklad

Status budovy: Existujúci

Celkové skladové priestory : 41000 m

Voľné skladové priestory : 41.000 m

Sklady na prenájom : -

2
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Minimálny skladový priestor -
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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 - -

Doplnkové informácie
Rok výstavby: 1. decembra 2004

Rok rekonštrukcie: -

Nájomníci: DHL, Orange, DM Drogerie Markt,
Setto Spedition, UPS, TNT, Lyreco
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Nehnuteľnosti

Názov budovy: DC
1

Veľkost stĺpu: 12X25

Čistá výška: 11 m

Nosnosť podlahy: 4.5 t/m2

Skladový priestor
Celkové priestory: 27300 m2

Názov budovy:
DC2

Veľkost stĺpu: 12X25

Čistá výška: 11 m

Nosnosť podlahy: 4.5 t/m2

Skladový priestor
Celkové priestory: 6000 m2

Názov budovy:
DC3

Veľkost stĺpu: 25x12

Čistá výška: 11 m

Nosnosť podlahy: 4.5 t/m2

Skladový priestor
Celkové priestory: 7500 m

Voľné priestory: 2700 m
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Názov budovy:
DC4

Veľkost stĺpu: 12X25

Čistá výška: 6 m

Nosnosť podlahy: 4 t/m2

Skladový priestor
Celkové priestory: 27300 m

Voľné priestory: 10350 m

2

2


	This site uses cookies to store information on your computer.
	Logistics center Raca
	Necessary Cookies
	Analytics
	Popis lokácie
	Údaje o priestore

	Marketing
	Social Sharing Cookies
	Finančná informácia
	Parkovisko
	Doplnkové informácie
	Nehnuteľnosti


	Názov budovy: DC 1
	Názov budovy: DC2
	Názov budovy: DC3
	Skladový priestor
	Skladový priestor
	Skladový priestor

	Názov budovy: DC4
	Skladový priestor
	Your choice regarding cookies on this site



