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2120-Dunakeszi, Tőzegtavi út 11-13.

Általános leírások
A Hűtőház 1997. óta elsősorban mélyhőmérsékletű raktározást,
fagyasztást, illetve ehhez kapcsolódó logisztikai szolgáltatásokat
végez. 
A hűtőház 15.000 rakat nagyságú mélyhőmérsékletű (-18°C alatti)
tárolótérrel rendelkezik, ami összességében ~10.000 tonna áru
egyidejű tárolását teszi lehetővé. A hűtőtermeket napi 40 tonna áru
fagyasztására alkalmas fagyasztó alagút és 0 - +10 °C hőmérsékletre
hűthető tároló termek egészítik ki.
18.000 m2 felépítmény, melynek nagy része szárazárú, hűtött vagy
fagyasztott raktárként és irodaként bérbeadó.

Dunakeszi Hűtőház 2120 Dunakeszi, Tőzegtavi út 11-13.

Raktár bérleti díj (m  / hó)

5  -  6 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 1 € /m /hó + Áfa
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Kiadó raktár :

18.000 m
Minimum kiadó raktár: 100 m
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Tulajdonos

Dr. Pákh Gergely
Pákh Gergely
+36 27 540 305
+36 20 499 8870

Üzenet küldése

Területi adatok
Raktár kategóriája: B kategóriás raktárak
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Since 1997 the core business activities of the Dunakeszi Cold Storage
Plant have included the storage of fast-frozen food, deep-freezing and
all related logistical activities, mainly for companies involved in the
Hungarian food production and distribution industry.
Customers include the major producers and distributors of meat and
poultry, frozen vegetables and fruit in the region.
The Plant has the capacity to store 15,000 Euro pallets, equivalent to
10,000 tonnes, at a temperature of –18°C. The capacity for the fast-
freezing of food (from 5°C to –18°C) is 40 tonnes per day.
18.000 m2 superstructure is for rent.
The plant is authorized to deliver goods to the European Union and
maintains a HACCP system.

Lokáció bemutatása
A komplexum iroda, szociális, üzemviteli, hűtött és nem hűtött raktár
épületekkel együtt 9 ha nagyságú ipari ingatlanon helyezkedik el,
Dunakeszi déli részén, mindössze 6 km-re Budapest északi határától.
A telephely fekvése logisztikai szempontból kiemelkedően jó,
elsősorban az északi és keleti országrészből kiválóan megközelíthető.
A tevékenység szempontjából döntő jelentőségű Budapest, a Megyeri
Híd és az MO autóút közelsége. A hűtőház rendelkezik az Európai
Unióba történő szállításhoz szükséges jogosítványokkal is.

The complex contains office, social, plant-operating and dry storage
buildings and it was built on 9 hectares of industrial real estate, on the
south side of Dunakeszi, 6 kilometers from the northern border of
Budapest and the 2/A highway (M0). The location of the plant is
outstanding, being highly accessible from the north and east, but also
very easily reached from the south and west of the country. The access
routes can be seen on the map enclosed.
The prime location of the site is further enhanced by the demand for
cold storage ensured by the close proximity of Budapest. The logistical
value of the location is improved by the new north Danube bridge and
the eastern section of the M0 highway.

Épület státusza: Átadott

Raktárterület összesen : 18000 m

Kiadó raktár : 18.000 m

Bérelhető raktárak : -
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Minimum kiadó raktár : 100 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: -

2

Pénzügyi adatok
Raktár bérleti díj: 5  -  6 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 1 € /m /hó + Áfa

Min. bérleti idő: 1 hó

Kaució/óvadék: 2 hó

Bérleti díj kalkulátor »
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Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -

Mélygarázs - -
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Szolgáltatások

Épületek

Irodák Gépkocsi parkoló Külön irodai bejárat Kamionparkoló
Tárgyaló Rakodóterület Zuhanyzó, öltöző Klíma
Hűtőház Cross dock Élelmiszer raktár

Épület neve:
Dunakeszi
Hűtőház

Oszloprendszer: 400

Belmagasság: 6 m

Teherbírás: 5 t/m

Dokkoló kapuk száma: 7

Rakodó ajtók száma: 16
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Raktár terület
Összes terület: 18000 m

Kiadó terület: 18000 m
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Iroda terület
Összes terület: 500 m

Kiadó terület: 500 m
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Tulajdonságok
Irodák
Gépkocsi parkoló
Külön irodai bejárat
Kamionparkoló
Tárgyaló
Rakodóterület
Zuhanyzó, öltöző
Klíma
Hűtőház

Technikai
paraméterek

CCTV
Fire protection
Security
Water availability
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