Albergaria-a-Velha
Zona Industrial
Armazém
Para Venda / Arrendamento

O imóvel em questão localiza-se na Zona Industrial de Albergaria-a-Velha, junto da variante à EN16 (também
conhecida como variante do Sobreiro), e da N1/IC2, a cerca de 3 Km do centro de Albergaria-a-Velha.
O imóvel insere-se numa zona industrial planeada, caracterizada pela presença de armazéns e industriais ao
longo das vias, e em segundo plano uma envolvente de terrenos florestais.
Trata-se de um armazém, com uma área de implantação de 5.755 m2, estando apenas disponíveis para
arrendamento cerca de 1.000 m2, inserido numa parcela de terreno com duas frentes, resultando numa área
total de 15.103 m2 de configuração rectangular.
A área administrativa e social, de pequena dimensão, localizada na frente principal do imóvel, é composta
por dois pisos, estando no piso térreo localizado o escritório, instalações sanitárias; no 1º andar localiza-se
uma sala de reuniões. A área de armazém é composta por 5 naves adjacentes, com pequenos espaços de
apoio/arrumos/gabinete, destinadas a armazenamento de material eléctrico.
As áreas fabris e de armazenamento possuem uma estrutura resistente metálica de aço e são constituídas
por perfis laminados, formando pórticos encastrados nas suas bases. A construção do edifício data de 2006,
encontrando-se em bom estado de conservação.
A área administrativa e social possui um tipo de construção composta por estrutura de pilares e vigas de
betão, com paredes exteriores em betão armado e vãos executados através de caixilharia de alumínio. Em
termos interiores possui paredes divisórias interiores efectuadas através de paredes de alvenaria. Os
pavimentos são executados em material cerâmico.
A área destinada a armazém possui um pé direito de cerca de 8 metros. O logradouro encontra-se
pavimentado com asfalto, nas zonas de circulação e parque de estacionamento, e delimitado com muro e
vedação metálica.

Esta ficha é meramente informativa e está sujeita a alterações constantes.
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Albergaria-a-Velha
Zona Industrial

Localização: Lugar de 5 Caminhos
– Distrito de Aveiro, Concelho e
Freguesia de Albergaria-a-Velha
Coordenadas Google Maps:
40.719209, -8.489213

O imóvel pertence ao Fundo de Investimento Imobiliário Imonegócios, gerido pela Imofundos – S.G.F.I.I., S.A.,
que pretende arrendar ou alienar este imóvel, devoluto e livre de ónus e encargos.
Área
Área
Área
Área

R/C (Armazém): 5.559 m2 - Área Disponível: 1.000 m2
R/C – Área Social e Administrativa: 131 m2
1º Andar – Zona Administrativa: 65 m2
Logradouro: 9.348 m2

Área Total Imóvel: 5.755 m2
Asking Price Arrendamento: € 2/m2
Asking Price Venda: € 2.041.000
Classificação Energética: C – SCE97547133

Contactos:
Departamento Comercial Comunicação e Marketing
Imofundos – S.G.F.I.I., S.A.
Tel.: 213 117 990
Fax: 213 117 991
E-mail: geral@imofundos.pt

Esta ficha é meramente informativa e está sujeita a alterações constantes.
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