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Általános leírások
Raktárak és az irodák mellett 3000 négyzetméter labor is kiadó
8Euro/m2 áron.

A Berlini Gyógyszerkutató és Fejlesztő Központ a Budapest, IV. ker
Berlini u. 47-49.sz. alatt, az Istvántelek városrészben az Elem, a Bécsi
és a Brüsszeli utcák által közrefogott tömbön belül helyezkedik el. A
tömbtől nyugatra a Chinoin gyógyszergyár üzeme, keletre a MÁV
Járműjavító telepe található. Megközelítése tömegközlekedéssel a 120
autóbusz, teherforgalom részére a Madridi, ill. Szent László utca

Berlini Gyógyszerkutató és
Fejlesztő Központ

1045 Budapest, Berlini u. 47-49.

Raktár bérleti díj (m  / hó)

5 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: -

2

2

Kiadó raktár :

800 m
Minimum kiadó raktár: 800 m
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1045 Budapest, Berlini u. 47-49.

Raktár bérleti díj (m  / hó)

5 €/m  + Áfa

2

2

Kiadó raktár:

800 m
Minimum kiadó raktár: 800 m

2

2

Tulajdonos

Berlini
Ingatlanfejlesztő
és
Ingatlanforgalmazó
Kft.
+36 1 787 0139

Üzenet küldése

Területi adatok
Raktár kategóriája: B kategóriás raktárak
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irányából történik.
A telek összközműves, 2 db saját trafóháza van, amelyek eltérő
betáplálásúak, azaz az egyik áramkimaradása esetén, a másik
biztosítani tudja az így jelentkező áramkimaradást. 
Az épületek központi földelő és villámvédelmi vezetékkel ellátottak.
A vezetékes ivóvíz bevezetése mellett a speciális technológiai igények
miatt
víznyomásfokozót iktattak be.
A vezetékes gáz kiépített, a fűtési energiát az újpesti hőerőműből kapja
a telephely. 
A labor épületek speciális igényei kielégítésére építettek ki sűrített
levegő hálózatot. 
Parkolás a területen belül külön kiépített parkolókkal, illetve a szabad
területeken biztosított.

Épület státusza: Átadott

Raktárterület összesen : 2100 m

Kiadó raktár : 800 m

Bérelhető raktárak : -

2

2

Minimum kiadó raktár : 800 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: 62%

2

Pénzügyi adatok
Raktár bérleti díj: 5 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: -

Min. bérleti idő: 1 hó

Kaució/óvadék: -

Bérleti díj kalkulátor »

2

Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -

Mélygarázs - -
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Szolgáltatások

Kiegészítő információk
Építés éve: -

Felújítás éve: -

Bérlők: BioBlocks, Codexis, Genetic
Immunity, Solvo, Fermentia,
ProPharma

Gépkocsi parkoló
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