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Шоурум под наем на първа линия
на Околовръстен път Пловдив
Параметри
Отдаваема площ 567 кв.м
Паркоместа
25 броя

Локация
Индустриален парк Марково е разположен на
Околовръстен път Пловдив в южната част на
града, само на 5 км от Митница Пловдив и на
14 км от автомагистрала „Тракия“. Шоурумът
се възползва от най-силния автомобилен поток
по протежението на Околовръстен път.

Отдаваеми площи
Според нуждите на наемателите се предоставя
възможност за разделяне на шоурума на три
отделни помещения с обща отдаваема площ
159 кв.м, 243 кв.м и 165 кв.м.
Достъпът до всяко от тях е решен посредством
три отделни и самостоятелни входа и изхода.

Сградата
Сградата е на един етаж, комбинира функционалност
и естетика, отличава се с изключителен простор и
светла височина от 4,34 метра. За реализацията на
модерния интериор и екстериор са подбрани
съвременни решения, които да я превърнат в
представителството, което да добави стойност към
Вашия бранд.

Шоурум 1
Отдаваема площ 159 кв.м

Шоурум 3
Отдаваема площ 165 кв.м

Шоурум 2
Отдаваема площ 243 кв.м
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Характеристики на сградата
В конструктивно отношение сградата представлява
метална носеща конструкция. На кота ±0,00 се
изпълнява армирана бетонова настилка, а на кота
+4,33/+478 – метална покривна конструкция, върху
която се изгражда скатен покрив от термопанели.
Фасадите ще бъдат обработени с термопанели с
различен цвят, както и с праховобоядисана метална
обшивка с PVC покритие.

Покривът е метален скатен с термопанели и всички
необходими пластове за правилното му
функциониране. Предвижда се цялостно
топлоизолиране. Модерната визия на сградата се
допълва от ажурна ограда. Основното влизане ще
се осъществява посредством автомобилен
вход/изход от северната страна към обслужващия
паркинг на имота.

