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Popis
Park sa rozkladá na ploche 6,6 ha s mnohými parkovacích miest. V
parku je umiestnenie predstavuje dobré podmienky pre domáce a
medzinárodnú distribúciu, ako aj jednoduchý prístup pre kvalifikovanej
pracovnej sily z Prešova hromadnou dopravou.

Popis lokácie
Logistics Park Malý Šariš sa nachádza 2 km od Prešova a dobre
napojený na hlavnej ceste I/18 Žilina - Poprad - Prešov, ako aj novo

Logisticky Park Maly Saris Prešov, 141 Hlavná, Presov, Prešov Region

Výška nájmu skladu (m  / mesiac)

-
Servisný poplatok: -

2 Voľné skladové priestory :

4.800 m
Minimálny skladový priestor na
prenájom: -

2

Prešov, 141 Hlavná, Presov, Prešov Region

Voľné skladové priestory:

4.800 m2

Údaje o priestore
Kategória skladu: Sklad

Status budovy: Existujúci

Celkové skladové priestory : 16280 m

Voľné skladové priestory : 4.800 m

Sklady na prenájom : -

2

2

Minimálny skladový priestor
na prenájom :

-
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vybudované diaľnice D1 (Bratislava - Žilina - Košice). Košice
Medzinárodné letisko je 45 km od parku. Objekt sa nachádza na okraji
Malý Šariš municipiality a ponúka sklad, ľahkú výrobu, distribúciu a
kancelárske priestory.

Koeficient doplnku: -

Miera obsadenosti: 71%

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: -

file:///warehouse-rent-calculator/Logisticky-Park-Maly-Saris


Nehnuteľnosti

Názov budovy:
DC01

Veľkost stĺpu: 25x12

Čistá výška: 10 m

Nosnosť podlahy: 5 t/m2

Skladový priestor
Celkové priestory: 10800 m2

Názov budovy:
DC02

Veľkost stĺpu: 12X25

Čistá výška: 10 m

Nosnosť podlahy: 5 t/m2

Skladový priestor
Celkové priestory: 4800 m

Voľné priestory: 4800 m
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