
Kezdőlap /  B kategóriás raktárak / WM Művek

Általános leírások
Csepel ipari részén kínálunk változatos alapterületű és kialakítású
raktárakat vételre és bérletre egyaránt. A mintegy 70 000 nm-es WM
Művek személy- és tehergépjárművel a csepeli gerincúton közelíthető
meg, a rendkívül jó tömegközlekedés pedig a H7 HÉV-nek és számos
buszjáratnak köszönhető.

Az ipartelep saját belső úthálózata, nagy közműkapacitása és hűtött
raktárai komoly forgalmat lebonyolító vállalatok működését is képesek
támogatni, ám variálható belső kialakítási lehetőségei közép- és egyéni
vállalatok számára is ideálissá teszik. Raktárakat és csarnok kínálunk
200 nm-től akár több ezer nm-ig. Területei ideálisak logisztikai és

WM Művek 1211 Budapest, Színesfém utca 10

Raktár bérleti díj (m  / hó)

3.5  -  4.5 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 0,70 € /m /hó + Áfa
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Kiadó raktár :

10.657 m
Minimum kiadó raktár: 200 m
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Tulajdonos
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Üzenet küldése

Kiss Szilvia
In-Management Kft.
+36 1 920 2080
+36 1 920 2080
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Az bérbeadó összes raktára
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gyártó tevékenységhez is, amelyekhez irodai háttérelhelyezést is tudunk
biztosítani korszerű, légkondicionált irodákban.

- Ingatlan kiadható területe: 70 000 nm
- Kiváló tömegközlekedés
- Csepeli gerincút közvetlen kapcsolattal
- Akár daruzott és nagy belmagasságú csarnokok
- Rugalmasan alakítható belső területek
- Kerítéssel körbekerített, kamerarendszerrel ellátott telep
- Vételi és lízing lehetőséggel

Lokáció bemutatása
Csepel ipari részén kínálunk változatos alapterületű és kialakítású
raktárakat vételre és bérletre egyaránt. A mintegy 60 000 nm-es WM
Művek személy- és tehergépjárművel a csepeli gerincúton közelíthető
meg, a rendkívül jó tömegközlekedés pedig a H7 HÉV-nek és számos
buszjáratnak köszönhető.

Területi adatok
Raktár kategóriája: B kategóriás raktárak

Épület státusza: Átadott

Raktárterület összesen : 90000 m

Kiadó raktár : 10.657 m

Bérelhető raktárak : -
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Minimum kiadó raktár : 200 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: -

2

Pénzügyi adatok
Raktár bérleti díj: 3.5  -  4.5 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 0,70 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 1 év

Kaució/óvadék: 3 hó

Bérleti díj kalkulátor »
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Parkolók

file:///raktar-berleti-kalkulator/wm-muvek


Szolgáltatások

Épületek

Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -

Mélygarázs - -

Gyártás Irodák Gépkocsi parkoló Kamionparkoló
Tárgyaló Rakodóterület Tömegközlekedés Sportolási lehetőség
Kereskedelmi egység Kikötői logisztika

Épület neve:
Földszint 200m2,
339 m2, 347 m2,
357 m2, 365 m2,
403 m2, 406 m2,
406 m2 376 m2,
1868 m2

Épület neve:
Földszint 1034,6
m2, 2510 m2

Raktár terület
2

Épület neve:
Földszint 226 m2,
753 m2

Raktár terület
2



Raktár terület
Összes terület: 5067 m

Kiadó terület: 5067 m

Bérleti díj: 3.5 €/m /hó + Áfa
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Iroda terület

Tulajdonságok
Kamionparkoló

Technikai
paraméterek

Ventillation

Összes terület: 3544 m

Kiadó terület: 3544 m

Bérleti díj: 3.65 €/m /hó + Áfa

2

2

2

Iroda terület

Tulajdonságok
Kamionparkoló

Technikai
paraméterek

Ventillation

Összes terület: 2055 m

Kiadó terület: 979 m

Bérleti díj: 3.5 €/m /hó + Áfa
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Iroda terület

Tulajdonságok
Kamionparkoló

Technikai
paraméterek

Ventillation

Épület neve: Épület neve:



Földszint

Raktár terület
Összes terület: 1413 m

Kiadó terület: 1413 m

Bérleti díj: 4.5 €/m /hó + Áfa
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Iroda terület

Tulajdonságok
Kamionparkoló

Technikai
paraméterek

Ventillation

Seddon Iroda: fszt
109,5 m2 +
emelet 260 m2

Raktár terület

Iroda terület
Összes terület: 369 m

Kiadó terület: 369 m

Bérleti díj: 3.8 €/m /hó + Áfa
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Tulajdonságok
Kamionparkoló

Technikai



paraméterek
Ventillation
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