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Popis
Novo zrekonštruovaný zmodernizovany areál vyhovujúce súčasným
výrobným a logistickým štandardom v priemyselnej zóne obce Nižná v
regióne Orava
Výhodná poloha z hľadiska ekonomiky prevádzky a logistiky v rámci
celej Európy

Popis lokácie
Výhodná poloha z hľadiska ekonomiky prevádzky a logistiky v rámci

M1 Industrial Park 027 43 Žilina, 027 43 Nižná, Slovakia

Výška nájmu skladu (m  / mesiac)

-
Servisný poplatok: -

2 Voľné skladové priestory :

Prenajaté
Minimálny skladový priestor na
prenájom: -

027 43 Žilina, 027 43 Nižná, Slovakia

Voľné skladové priestory:

Prenajaté

Údaje o priestore
Kategória skladu: Sklad

Status budovy: Existujúci

Celkové skladové priestory : 23288 m

Voľné skladové priestory : Prenajaté

Sklady na prenájom : -

2

Minimálny skladový priestor
na prenájom :

-
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celej Európy Lokalita Unikátne umiestnenie medzi 4 medzinárodnými
letiskami (Krakow, 
Poprad, Sliač, Ţilina)- kaţdé do 100 km (1,5 hod autom), ostatné letiská: 
Katowice 2 hod, Budapešť, Viedeň, Bratislava 3 hod .Park je situovaný
neďaleko strategickej kriţovatky SR/PL/ČR – 10 km ku hranici s
Poľskom, 90 km ku hranici s Českom, 200 km ku hranici s Maďarskom,
300 km ku hranici s Ukrajinou a 300 km ku hranici s Rakúskom

Koeficient doplnku: -

Miera obsadenosti: 100%

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 1963

Rok rekonštrukcie: -

Nájomníci: -

file:///warehouse-rent-calculator/M1-Industrial-Park


Nehnuteľnosti

Názov budovy:
DC1

Veľkost stĺpu: 12X25

Čistá výška: 5 m

Nosnosť podlahy: 7 t/m2

Skladový priestor
Celkové priestory: 23100 m

Voľné priestory: 6000 m

2

2

Kancelársky priestor
Celkové priestory: 1900 m2
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