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Általános leírások
A raktározási területe jelenleg 20.000 m2, magas raktár, a legmagasabb
tárolási pont 7,8 méter, hűtést nem igénylő termékek tárolására
alkalmas. A raktár kapacitás 1,8m rakat magassággal 20.000 db EUR
raklap, soros állványos magas raktári tárolásra, illetve tömbös tárolásra
nyílik lehetőség.
A mai piaci igényeknek megfelelő minőségi szolgáltatásokkal állunk
megrendelőink rendelkezésére: bérraktározás, áru-összekészítés,
csomagolás, címkézés, egység rakat képzés, gépi és kézi rakodás,
vámügyintézés. A raktár irányítási rendszerünk alkalmas egy logisztikai

Karzol-Trans Logisztikai
Központ

2233 Ecser, Karzol utca 1.

Raktár bérleti díj (m  / hó)

-
Üzemeltetési díj: -

2 Kiadó raktár :

10.000 m
Minimum kiadó raktár: 200 m
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2233 Ecser, Karzol utca 1.

Kiadó raktár:

10.000 m
Minimum kiadó raktár: 200 m

2
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Tulajdonos

Karzol-Trans Kft.
+36 30 270 1352

Üzenet küldése

Területi adatok
Raktár kategóriája: A kategóriás raktárak

file:///
file:///kiado-raktar/a-kategorias-raktarak
file:///
file:///var/www/clients/client2/web3/tmp/www.karzol.hu
file:///media/cache/default_full/uploads/media/default/0051/01/114ef2a50c73fb1f63f26a89bd654c2a20b46d04.jpeg 
file:///cegek/-/karzol-trans-kft
file:///cegek/-/karzol-trans-kft


vállalkozás feladatainak teljes körű ellátására. Széles körű interface
platformjával képes, bármilyen más vállalati rendszerrel kommunikációt
kiépíteni. Így az ügyfelek folyamatosan tájékozódni tudnak a készletek
alakulásáról, illetve a megbízások teljesítésének állapotáról.
A raktár 24 órában áll rendelkezésre az ügyfelek számára, ezzel is
biztosítva a rugalmasságot, ami a mai piaci körülmények között
elengedhetetlen. Rendelések összekészítését A-ról B napra teljesítjük
normál esetben, de igény esetén A-ról A napra.

Lokáció bemutatása
A logisztikai központ Ecser határán terül el az M0 körgyűrű mellett,
közvetlenül a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér mellett.
Megközelíthetősége, ipari kapcsolatai biztosítják hatékony működését.

Épület státusza: Átadott

Raktárterület összesen : 10000 m

Kiadó raktár : 10.000 m

Bérelhető raktárak : -
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Minimum kiadó raktár : 200 m

Közös területi szorzó: -

Bérbeadottság: 0%

2

Pénzügyi adatok
Raktár bérleti díj: -

Üzemeltetési díj: -

Min. bérleti idő: 1 év

Kaució/óvadék: -

Bérleti díj kalkulátor »

Parkolók
Tipus Parkolóhelyek Parkolási díj

Felszíni parkoló - -

Mélygarázs - -
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Szolgáltatások

Kiegészítő információk
Építés éve: 2016. szeptember 1.

Felújítás éve: -

Bérlők: -

Töltőállomás Irodák Gépkocsi parkoló Kamionparkoló
Tárgyaló Rakodóterület Közvetlen autópálya elérés Repülőtér közelében
Zuhanyzó, öltöző Cross dock Élelmiszer raktár Online megjelenés
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