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Opis
Do wynajęcia nowoczesne powierzchnie klasy A w Radomiu.
Nieruchomość zlokalizowana jest w północno - wschodniej części
miasta.

Lokalizacja zapewnia szybki dostęp do środków komunikacji miejskiej
oraz dobry dojazd do drogi DK9 oraz drogi 737.

Hala magazynowa
produkcyjna na wynajem biuro
plac

26-610 Radom, Marii Fołtyn 6B

Cena wynajęcia magazynu (m  / Miesiąc)

64000 €/m  + VAT

Opłata serwisowa: -
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Dostępna powierzchnia magazynowa :

Wynajęty
Minimalna powierzchnia magazynowa do
wynajęcia: 2.000 m2

26-610 Radom, Marii Fołtyn 6B

Cena wynajęcia magazynu (m  / Miesiąc)

64000 €/m  + VAT

2
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Dostępna powierzchnia magazynowa:

Wynajęty
Minimalna powierzchnia magazynowa do
wynajęcia: 2.000 m2

Informacje o budynku
Kategoria magazynu: Magazyny kategorii A

Status budynku: W budowie

Całkowita powierzchnia
magazynu :

4000 m

Dostępna powierzchnia
magazynowa :

Wynajęty
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Usługi

- Dostępna powierzchnia do 12 000m2;(4000m2 + 8000m2)
- Wysokość składowania: 10m netto;
- Nośność posadzki bezpyłowej: 5T/m;
- Siatka słupów (24m x 12m), opcjonalnie inna;
- Doki wyposażone w rampy hydrauliczne samopoziomujące z
fartuchami ochronnymi;
- Rampy wjazdowe z poziomu 0 (opcjonalnie);
- Ogrzewanie: gaz/energia cieplna;
- Parkingi dla samochodów osobowych i ciężarowych;
- Obszerne place manewrowe;
- Systemy ochrony przeciwpożarowej;
- Nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne;
- Teren parku ogrodzony i chroniony;

Planowane oddanie budynków do użytkowania to III/IV kwartał 2018r. 

Możliwość adaptacji powierzchni pod indywidualne potrzeby.

Cena dotyczy 1m2 hali o powierzchni 4000m2.

Zapraszam do kontaktu.

Magazyny do wyniajęcia : -

Minimalna powierzchnia
magazynowa do wynajęcia :

2000 m

Dodany faktor: -

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

100%
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Informacje finansowe
Cena wynajęcia magazynu: 64000 €/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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Stacja paliw Biura Parking dla samochodów Parking dla ciężarówek
Plac manewrowy Transport publiczny Rampa ładująca
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