
Domáca stránka /  Sklad / Profinal logistic park

Popis
Niekoľko sklady rôznych veľkostí sa nachádza na pozemku. Sklady majú
svetlú výšku 3,5 metra a 8 metrov sa všetkých inžinierskych sietí,
vykurované plynom, veľkosti 50-2.500m2. Cena prenájmu od 2,49
euro/m2/měsíc + služby. Možnosť rozdelenia podľa potrieb, kancelárií
postavených v každom sklade.

Popis lokácie
Logistický park sa nachádza v severnej časti Bratislava okrajmi, ktoré sú

Profinal logistic park Bratislava, Ivanská cesta 4, 821 04 Bratislava

Výška nájmu skladu (m  / mesiac)

2.49 €/m  + DPH

Servisný poplatok: -

2

2

Voľné skladové priestory :

18.592 m
Minimálny skladový priestor na
prenájom: 50 m

2

2

Bratislava, Ivanská cesta 4, 821 04 Bratislava

Výška nájmu skladu (m  / mesiac)

2.49 €/m  + DPH

2

2

Voľné skladové priestory:

18.592 m
Minimálny skladový priestor na
prenájom: 50 m

2

2

Údaje o priestore
Kategória skladu: Sklad

Status budovy: Existujúci

Celkové skladové priestory : 18592 m

Voľné skladové priestory : 18.592 m

Sklady na prenájom : -
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2

Minimálny skladový priestor 50 m2
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prístupné cez cestu nie. 61 Bratislava - Senec v meste Ivanka pri Dunaji.
Jeden z najväčších aktív umiestnenie je vzdialenosť od Bratislavy, D1
prístup diaľnice a letiska v Bratislave.

na prenájom :

Koeficient doplnku: -

Miera obsadenosti: 0%

Finančná informácia
Výška nájmu skladu: -

Servisný poplatok: -

Minimálna doba prenájmu: 3 mesiac

Finančná záruka: -

Kalkulačka nájomného »

Parkovisko
Typ parkoviska Priestory Poplatok za parkovanie

Podzemné parkovisko - -

Podzemie - -

Doplnkové informácie
Rok výstavby: 1. decembra 1999

Rok rekonštrukcie: -

Nájomníci: -

file:///warehouse-rent-calculator/Profinal-logistic-park


Nehnuteľnosti

Názov budovy: 1

Čistá výška: 8 m

Nosnosť podlahy: 7.5 t/m2

Skladový priestor
Celkové priestory: 2800 m

Voľné priestory: 2800 m
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