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A MASPED Port II. Raktár és iroda fejlesztési projekt Budapesten a

Csepeli Szabadkikötő területén található. A helyszín, amely a főváros

tradícionális ipari és logisztikai központjának szívében fekszik, kiváló

elhelyezkedésének, infrastruktúrájának, valamint arégióban

egyedülállóan sokrétű közlekedési kapcsolatainak köszönhetően

ideális lokációt biztosít logisztikai, illetve kereskedelmi cégközpont

kialakítására, raktározási, értékesítési és áruelosztó funkció

gyakorlására.

Ezen logisztikai szempontból kulcsfontosságú adottságok megléte

szolgáltatta az alapot immár több, mint 10 éve a MASPED PORT I.

Logisztikai Központ létrehozásához a MASPED Csoport tulajdonában

álló 6,7 hektár nagyságú területen. Az azóta eltelt időszakban a

MASPED Logisztikai Kft. Mintegy 23.000 m2-en nyújt itt korszerű

logisztikai megoldásokat és outsourcing szolgáltatásokat ügyfelei

részére. Tekintettel az elért sikerekre és a folyamatosan növekvő

ügyféligényre döntött úgy a MASPED Csoport, hogy a saját tulajdonát

képező területet további 3,5 hektár területtel kiegészítve, megkezdi

alogisztikai közpon második ütemének fejlesztését, és az általa

nyújtott szolgáltatásokat elérhetővé teszi az új fejlesztés betelepülő

bérlői részére is.

Mivel a terület könnyen megközelíthető vízi úton, vasúttal és a

közúthálózaton keresztül is, így Budapest legfrekventáltabb

intermodális szállítmányozási csomópontjaként kitüntetett szereppel

bír a hasonló célú fejlesztések között. A Szabadkikötő területén már

jelenleg is zajló és előkészítés alatt álló további fejlesztések, melyek

közül kiemelkedő fontossággal bír a belső kikötői úthálózat bővítése,

és a már meglévő utak teljes felújítása, még inkább erősítik majd ezt a

különleges státuszt, lehetővé téve mind a városközpont, mind pedig

az M0 körgyűrű néhány perc alatt történő elérését. A belváros

közelsége további előnyöket biztosít az ide betelepülő társaságok

számára, melyek közül csupán egy, a kitűnő tömegközlekedési

kapcsolat, melyet a BKK közlekedési eszközei (HÉV, autóbusz)

biztosítanak.
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A 3,5 ha alapterületű telken megvalósításra kerülő logisztikai központ tervezése során külön figyelmet fordítottunk a raktár és irodaterületek flexibilis, bérlői igények szerinti 

kialakíthatóságára, mind az eltérő hasznosítási lehetőségek, mind pedig az épületek külső és belső megjelenése tekintetében. Ennek megfelelően a tervezett épületek megfelelnek 

napjaink szabványainak és követelményeinek, irodaegységek a mai kor stílusjegyeit mutatják, lehetővé téve ugyanakkor a jövőbeni bérlő konkrét igényeinek és költségvetésének megfelelő 

személyre szabott kialakítást és anyagfelhasználást.  A terület 2 különálló épület építését teszi lehetővé. A telek hosszanti elrendezésű, nyugat-kelet irányú tengellyel, melynek keleti 

határán kerül kialakításra a központ bejárata. Az irodák nyugati és keleti tájolás szabályai szerint lettek a raktárak rövid homlokzatához kapcsolódóan tervezve, mintegy 1000-2000 

négyzetméteren, fenntartva további galéria irodák kialakításának lehetőségét a hosszanti homlokzatok mentén. A két épület között parkosított közösségi tér kerül kialakításra a terminálon 

dolgozók, és az érkező vendégek komfortjának emelése céljából. Mivel a terület közvetlen szomszédságában működik a MASPED Port I. Logisztikai Központ összesen 23.000 m -es 

raktárkapacitásával, így a szerződéses logisztikai-, tanácsadási-, belföldi disztribúciós és nemzetközi szállítmányozási szolgáltatások teljes palettája a jövőbeni bérlők rendelkezésére áll.

- raktárterületek bérelhetők 576 m2 -től 15.000 m2 -ig, további, a galérián elhelyezett kézi raktár bővítési lehetőséggel

- a raktár helyiség alaprajzi rasztere: 24 m x 12 m

- belmagasság: 11,50-12,20 m

- felülvilágítók a tető teljes hosszában

- a dokkoló és szintbeli kapuk

- gyalogosan és kisteherautóval is megközelíthető rámpás bejáratok

- szükség esetén opcionálisan kialakítható szintkiegyenlítővel ellátott dokkoló egység a kisteherautók kiszolgálására is

- a raktárterületek hőszigeteltek, illetve igény szerint temperálhatóak/fűthetőek

- a raktárterületek az általános áruköröknek megfelelő tűzvédelemmel ellátottak

- Bérleti díj:

- Raktár: EUR 4,2 /m2/hó

- Iroda: EU megeggyezés alapján

- Üzemeltetési költség: EUR 1,1 /m2/hó
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1211 Budapest, Szikratávíró út 17-21.

www.masped.hu

www.maspedlogisztika.hu
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