Stanowiska handlowe na

Giełdzie Owocowo-Warzywnej
Katowice Załęże, ul. Obroki 130
DANE PODSTAWOWE:

Dojazd: asfaltowy
Przeznaczenie: magazyn, handel
Powierzchnia: od 20,00 m2
Piętro: parter

Media: prąd, telefon
Dodatkowe: monitoring, ochrona

CENA:
Oferujemy stanowiska handlowe do zabudowy znajdujące się na GOW (Giełda OwocowoWarzywna). Jest to wydzielone miejsce na giełdzie, gdzie mieszczą się tylko stanowiska handlu
warzywami oraz owocami, detalicznego oraz hurtowego. Codziennie odwiedza to miejsce kilka
tysięcy klientów.
W zależności od wielkości stanowiska, są one dostępne w cenach od 15,00 zł do 17,30 zł
netto/mkw./m-c/
Media, tj. energia elektryczna rozliczana jest indywidualnie w zależności od zużycia.

LOKALIZACJA:
Śląski Rynek Hurtowy OBROKI jest od ponad 20 lat największym hurtowym rynkiem
spożywczym na Górnym Śląsku. Hurtownie spożywcze i przemysłowe oraz giełda owocowowarzywna stanowią bazę zaopatrzenia dla tysięcy sklepów detalicznych, gastronomii oraz
punktów zbiorowego żywienia z całego Śląska.
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W 4 halach, 2 wiatach, giełdzie owocowo-warzywnej oraz w wolnostojących pawilonach
działalność handlową prowadzi ok. 250 hurtowni, w których zakupić można m. in.: artykuły
spożywcze przetworzone, nabiał i jaja, mięso i wędliny, ryby, napoje, soki, alkohol, słodycze,
kawę herbatę, chemię gospodarczą i kosmetyki, papierosy, artykuły papiernicze. Cały teren
jest ogrodzony, dozorowany i monitorowany.
Położenie całego obiektu jest bardzo atrakcyjne ze względu na dobre skomunikowanie i
dogodne połączenie z drogami szybkiego ruchu, tj. z autostradą A4 poprzez ulicę Bocheńskiego
lub Os. Witosa oraz Drogową Trasą Średnicową. Każdego dnia na Rynek wjeżdża ok. 2700 –
3000 samochodów dostawczych, ciężarowych i osobowych.
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