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Popis
PP Horný Hričov vytvorený pomocou všetky dnešné moderné
technológie, ktorú establishe priemyselný park, ktorý v sebe kombinuje
prenajímateľnej plochy o rozlohe 109 423 m 2 sa výroba, skladovanie,
logistiky a kancelárske použitie. Jeho strategická poloha ponúka dobrú
dostupnosť vlakom, autobusom, vzduchu a osobnej dopravy.

Popis lokácie
Priemyselný park Horný Hričov sa nachádza 9 km od Žiliny a 5 km od

Industrial Park Horny Hricov 507 Žilina, 507, Bytča, Žilina Region, Slovakia

Výška nájmu skladu (m  / mesiac)

-
Servisný poplatok: -

2 Voľné skladové priestory :

2.046 m
Minimálny skladový priestor na
prenájom: -

2

507 Žilina, 507, Bytča, Žilina Region, Slovakia

Voľné skladové priestory:

2.046 m2

Údaje o priestore
Kategória skladu: Sklad

Status budovy: Existujúci

Celkové skladové priestory : 7920 m

Voľné skladové priestory : 2.046 m

Sklady na prenájom : -

2

2

Minimálny skladový priestor
na prenájom :

-
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letiska Žilina. Vďaka svojej strategickej polohe, ponúka jednoduchý a
rýchly prístup autom, autobusom, vlakom a dokonca aj lietadlom. V
parku sa nachádza 10 minút jazdy od centra mesta Žiliny a 3 minúty od
diaľnice D3, aby toto miesto jedným z najlepších umiestnených
priemyselných parkov v Žiline a jeho okolia. Priemyselný park Horný
Hričov ponúka všetky moderné technológie a obsahuje prenajímateľnej
ploche 109 423 m² pre logistiku, výrobné, skladovacie a kancelárske
účely.

Koeficient doplnku: -

Miera obsadenosti: 74%

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 2010

Rok rekonštrukcie: -

Nájomníci: -
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Nehnuteľnosti

Názov budovy:
DC1

Veľkost stĺpu: 11x24

Čistá výška: 8.2 m

Nosnosť podlahy: 7 t/m2

Skladový priestor
Celkové priestory: 7920 m

Voľné priestory: 2046 m

2

2

Kancelársky priestor
Celkové priestory: 88 m 2

2



Voľné priestory: 88 m 2
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