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(AOW),3km do autostr A4

Opis
Możliwość dopasowania obiektu pod konkretnego klienta.
Do wynajęcia magazyn w budynku o funkcji magazynowo-produkcyjno-

MAGAZYN,
USŁUGI,PRODUKCJA 350-
700m2-Mokronos Dolny przy
obwodnicy Wrocław
(AOW),3km do autostr A4

55-080 Wrocław, Mokronos Dolny, ul. Stawowa 36

Cena wynajęcia magazynu (m  / Miesiąc)

6 €/m  + VAT

Opłata serwisowa: -
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Dostępna powierzchnia magazynowa :

700 m
Minimalna powierzchnia magazynowa do
wynajęcia: 350 m

2

2

55-080 Wrocław, Mokronos Dolny, ul. Stawowa 36
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Dostępna powierzchnia magazynowa:

700 m
Minimalna powierzchnia magazynowa do
wynajęcia: 350 m

2
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Informacje o budynku
Kategoria magazynu: Magazyny kategorii D

Status budynku: Istniejący

Całkowita powierzchnia
magazynu :

700 m

Dostępna powierzchnia
magazynowa :

700 m
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usługowej (2 i 3 kondygnacja) , bezpośredni dostęp do drogi publicznej
ul. Stawowej. Jedna kondygnacja 350m2- dostęp schodami 1,1m
szerokości,- możliwość dobudowania windy towarowej pod konkretnego
klienta, brama 2,2 x4m na II kondygnacji - maksymalna wysokość
składowania od 2,8m. do 3,3m- rozstaw słupów co 3m- przed
budynkiem plac manewrowy- wyposażenie w energie elek,sieć
gazową,wodociągową oraz szambo, brak ogrzewania ale istnieje
możliwość montażu pod klienta. Na 2 i 3 poziomie podłoga drewniana-
nośność ok. 1 tona na m2. Piętro wykorzystywane było jako magazyn,
dla ułatwienia rozładunku wózkiem widłowym zamontowano szeroką,
uchylną bramę. Każdy poziom ma ok. 350 m2 powierzchni.
Bardzo dobry dojazd do Wrocławia oraz doskonałe połączenie z AOW i
Autostradą A4, w odległości ok. 500 m znajduje się wjazd.
Super połączenie z Lotniskiem.

Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości to budynki warsztatowo
magazynowo produkcyjne, a także budynki wielorodzinne
mieszkaniowe.
Łatwy dostęp do obwodnicy Wrocławia AOW i 3km do autostrady A4 w
kierunku Katowic, Zgorzelca oraz w kierunku Warszawy. Możliwość
przekształcenia powierzchni na biura lub na funkcję produkcyjno-
usługowo (tj przechowalnia opon, produkcja mebli). Możliwość
montażu windy w celu łatwego transportu na I kondygnację.
Przed budynkiem parking i plac manewrowy.
Cena za wynajem 6zł/m2 tj. jeden poziom 2100zł do negocjacji.
Transport towaru może odbywać się wózkiem widłowym lub windą
towarową.
Kontakt - Krzysztof -505 688 800

Opis lokalizacji
obiekt zlokalizowany w miejscowości Mokronos Dolny przy obwodnicy
Wrocław (AOW) przy granicy Wrocławia. Łatwy dostęp do obwodnicy
Wrocławia AOW i 3km do autostrady A4 w kierunku Katowic, Zgorzelca
oraz w kierunku Warszawy.

Magazyny do wyniajęcia : -

Minimalna powierzchnia
magazynowa do wynajęcia :

350 m

Dodany faktor: -

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

0%

2

Informacje finansowe
Cena wynajęcia magazynu: 6 €/m /miesiąc + VAT

Opłata serwisowa: -

Min. okres wynajmu: 1 Miesiąc

Gwarancja finansowa: -

Kalkulator »

2

Parking
Rodzaj parkingu Powierzchnia Opłata za parking

Powierzchnia parkingu - -

Podziemny - -
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Usługi
Produkcja Parking dla samochodów Plac manewrowy Bezpośredni dostęp do

autostrady
Blisko lotniska
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