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Általános leírások
Raktárépületeink ipari- és gyártócsarnokaink, műhelyeink a Csepel-
szigeten, Szigetszentmiklóson helyezkednek el 87,7 ha-os ipari
parkunkban, 7 km távolságra az M0 körgyűrűtől, Budapest határától
mindössze 9 km-re. Parkunk ötvözi a nagy hagyományokkal rendelkező
tradicionális ipari környezetet a 21. század elvárásainak megfelelő
minőséggel, és a kedvező bérleti feltételekkel.
2002-es megalakulásunk óta közmű-, energia- és infrastrukturális
szolgáltatásokat is nyújtunk betelepült és szerződéses partnereink
részére, kedvező feltételeket kínálva ezzel a kis- és közepes méretű
vállalkozások, valamint a nemzetközi nagyvállalatok működéséhez
egyaránt. 

ÁTI-Sziget Ipari Park 2313 Szigetszentmiklós, Pf.: 18.

Raktár bérleti díj (m  / hó)

2.5  -  5 €/m  + Áfa

Üzemeltetési díj: 0,30 € /m /hó
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Kiadó raktár :

29.000 m
Minimum kiadó raktár: 50 m
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Tulajdonos

Kovács F. Gábor
ÁTI-Sziget Ipari
Szolgáltató Központ
Kft.
+36 20 806 3452
+36 24 554 101

Üzenet küldése

Területi adatok
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Parkunkban lehetőség van felújított épületek bérlésére, különféle régi
épületeink „testre szabására”, illetve szabad területeinken zöldmezős
beruházás megvalósítására.
A terület-fenntartási díj (üzemeltetési költség) mindössze nettó 0,3 EUR
/ m2 Parkunkban. Ezen felül az építményadót hárítjuk még bérlőinkre.
Jelenleg egy 2000 m2 alapterületű modern - automata "sprinkler"
berendezéssel ellátott - csarnokrész is kiadó, illetve központi
irodaházunkban 3 x 550 m2 irodaterület felújítása zajlik.

Lokáció bemutatása
Szigetszentmiklós határában, a HÉV megállói és a Volánbusz térségi
pályaudvara mellett fekszik az Ipari park, mely az M0 irányából az 51-es
úton, az új elkerülő ú.n. "Gerinc úton" és Halásztelken keresztül is
megközelíthető.

Raktár kategóriája: A kategóriás raktárak

Épület státusza: Átadott

Raktárterület összesen : 84000 m

Kiadó raktár : 29.000 m

Bérelhető raktárak : -
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Minimum kiadó raktár : 50 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: -

2

Pénzügyi adatok
Raktár bérleti díj: 2.5  -  5 €/m /hó + Áfa

Üzemeltetési díj: 0,30 € /m /hó

Min. bérleti idő: 1 hó

Kaució/óvadék: -

Bérleti díj kalkulátor »
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Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -

Mélygarázs - -

file:///raktar-berleti-kalkulator/ATI-Sziget-Ipari-Park


Szolgáltatások

Épületek

Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Kiegészítő információk
Építés éve: -

Felújítás éve: -

Bérlők: Kiemelt partnereink: Nilfisk
Production Kft., Atlas Copco
Hungary Kft., ÁTI Depo Zrt., Draspo-
Tempo Kft., Knipping Automotive
Kft., Manna Zrt.

Gyártás Park menedzsment Irodák Gépkocsi parkoló
Külön irodai bejárat Kamionparkoló Rakodóterület Tömegközlekedés
Repülőtér közelében Sportolási lehetőség

Épület neve:
Modern raktár



Belmagasság: 7,85 m

Teherbírás: 5 t/m

Dokkoló kapuk száma: 1

Rakodó ajtók száma: 1

2

Raktár terület
Összes terület: 1936 m

Kiadó terület: 1936 m

Bérleti díj: 4.5  -  5 €/m /hó + Áfa
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Iroda terület
Összes terület: 39 m

Kiadó terület: 37 m

Bérleti díj: 7  -  7.5 €/m /hó + Áfa
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Tulajdonságok
Gyártás
Park menedzsment
Irodák
Gépkocsi parkoló
Külön irodai bejárat
Kamionparkoló
Rakodóterület
Tömegközlekedés
Sportolási lehetőség
Shower, locker room

Technikai
paraméterek

Power supply
Heating system
Security
Sprinkler system
Fire protection
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