


Стратегическо и удобно разположение на
комплекса с лице (100 метра) на Софийския 
околовръстен път при Казичене, между 
магистралите Хемус и Тракия.

Директен достъп от Околовръстен път към
комплекса.

Престижна бизнес среда при съседи:
Евромаркет, Рехау, Камор Ауто, ИКЕА и др.

Уникална комбинация от модерни складови
площи, офиси- клас А и търговски площи.

Разгъната застроена площ: 6,500 кв.м.

6,000 палетоместа в склада.

Property + Facility + Logistics Management от
професионалисти.

Офис и склад- съберете Вашия бизнес 
под един покрив!

Отдава под наем. Резервирайте сега!

Отворен за бизнес!
Специални наемни условия за логистични

оператори, спедиторски и търговски фирми!

ТОП Локация Logic Park



TOP Location

Strategically-positioned and easily-accessible
complex with a “face” of 100 meters on the Sofia
Ring-Road at the Kazichene region, between the
Hemus and Trakia highways.
 
Direct access from the Sofia ring-road.
Prestigious business neighborhood: Euromarket,
Rehau, Kamor Auto, IKEA, etc.

Unique combination of modern warehouse,
class-A offices and retail space.

Gross Floor Area of 6,500 sq.m.

Modern Storage area for 6,000 pallets.
Property + Facility + Logistics Management
provided by professionals.

Office and warehouse- get your business together!

NOW renting out! Reserve your place!

Open for business!
Special rental offers for logistics operators,
forwarding agents and trade companies!

Logic Park



Правилното място за
вашия бизнес

Отворен за бизнес!
Специални наемни условия за логистични

оператори, спедиторски и търговски фирми!

Офиси клас А- 2,000 м²
Търговски площи / Шоурум- 1,300 м²
Модерен, високостелажен склад за

6,000 палета
Банков салон

Панорамен ресторант/тераса на
покрива

Просторен, подземен паркинг

Food 
Storage & handling

License
ПО ГРУПА
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The right place for
your business

Class A offices- 2,000 м²
Retail Space / Showroom- 1,300 м²
Modern, stackable warehouse for 
6,000 pallets
Bank Salon
Panoramic restaurant/terrace on the top
Spacious, underground parking.

Open for business!
Special rental offers for logistics operators,
forwarding agents and trade companies!

Food 
Storage & handling

License
ПО ГРУПА

Logic Park



Техническа информация

Централна климатизация и вентилация (с
възможност за индивидуално регулиране на
температурата за всяко помещение.)

Двойни, шумоизолирани подове с луксозно
финишно покритие.

Окачени тавани, дизайнерско осветление.

Елегантна и модерна окачена фасада от
стъкло и Еталбонд с дизайнерски елементи.

Пожароизвестяване и гасене за комплекса.

Модерно телефонно, Internet и компютърно
окабеляване.

Мощен авариен генератор, обслужващ
изцяло склада и офис сградата.

Вътрешни височини:
 Склад- 13 м. използваема височина
(6 и 7 етажни стелажи).
 Шоурум, банков салон и търговски
площи- 3,90 м.
 Офис етажи: 2,80 м.

Отворен за бизнес!
Специални наемни условия за логистични

оператори, спедиторски и търговски фирми!

Техническа информация

Централна климатизация и вентилация (с 
възможност за индивидуално регулиране на 
температурата за всяко помещение.)

Двойни, шумоизолирани подове с луксозно 
финишно покритие.

Окачени тавани, дизайнерско осветление.

Елегантна и модерна окачена фасада от 
стъкло и Еталбонд с дизайнерски елементи.

Пожароизвестяване и гасене за комплекса.

Модерно телефонно, Internet и компютърно 
окабеляване.

Мощен авариен генератор, обслужващ 
изцяло склада и офис сградата.

Вътрешни височини:
 Склад- 13 м. използваема височина
(6 и 7 етажни стелажи).
 Шоурум, банков салон и търговски 
площи- 3,90 м.
 Офис етажи: 2,80 м.

Ñïåöèàëíè íàåìíè óñëîâèÿ çà ëîãèñòè÷íè 
îïåðàòîðè, ñïåäèòîðñêè è òúðãîâñêè ôèðìè! 
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Technical info

Central air-conditioning and ventilation (with a
possibility to regulate temperature within each
office separately).

Raised, noise-isolated floors with a luxury cover
finishing.

Suspended Ceilings with designer-type, luxury
lighting.

Elegant and modern suspended glass facade
and Etalbond with designer elements.
Automatic Fire-preventing and extinguishing
system.

Modern telephone, Internet and IT cabling.

Back-up power supply by a powerful generator
for the whole warehouse and office buildings.

Clear height between floors:
 Warehouse: 13 meters usable area in
height. (6 and 7 floored stacks)
 Showroom, bank and retail: 3,90 meters.
 Office floors: 2,80 meters.

Open for business!
Special rental offers for logistics operators,
forwarding agents and trade companies!

Guaranteed parking places both underground 
and on the ground.

Organized Reception desk at the parlor for the 
whole building.

Complete property + facility management for 
both the warehouse and the office buildings.

Complete cleaning services.

Complex logistics services provided by our 
own professional team (warehouse, transport, 
logistic and forwarding operations and others 
being all covered.)

Technical info

Special rental offers for logistics operators, 
forwarding agents and trade companies!
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Техническа информация

Контрол на достъпа.

Open-Space разположение по етажите.

Стилен АТРИУМ между партера и
надпартерните търговски площи.

Луксозни хидравлични асансьори.

Луксозни общи части (висококачествени
материали и детайли, осветление, стил и
озвучаване - коридори, стълбище,
асансьори, бани, тоалетни, панорамна
тераса, ресторант, подземен паркинг и др.)

24 часа дигитална система за сигурност,
комбинирана с 24 часа жива охрана.

24 часа видео наблюдение.

Отворен за бизнес!
Специални наемни условия за логистични

оператори, спедиторски и търговски фирми!

Техническа информация

Контрол на достъпа.

Open-Space разположение по етажите.

Стилен АТРИУМ между партера и 
надпартерните търговски площи. 

Луксозни хидравлични асансьори.

Луксозни общи части (висококачествени  
материали и детайли, осветление, стил и 
музика навсякъде- коридори, стълбище, 
асансьори, бани, тоалетни, панорамна 
тераса, ресторант, подземен паркинг и др.)

24 часа дигитална система за сигурност, 
комбинирана с 24 часа жива охрана.

24 часа видео наблюдение.

Ñïåöèàëíè íàåìíè óñëîâèÿ çà ëîãèñòè÷íè 
îïåðàòîðè, ñïåäèòîðñêè è òúðãîâñêè ôèðìè! 
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Technical info

Security control of the access.

Open-Space layout on each floor.

Stylish ATRIUM between parlor and 
first floor of the retail space.

Luxury hydraulic Elevators.

Luxury common areas (high-class 
finishing materials and details, 
lighting, style and music in all of 
them- corridors, staircases, elevators,
bathrooms, panoramic terrace, res-
taurant, underground parking, etc).

24-hour digital security system, com-
bined with 24-hour live security

24-hour video-surveillance system.

Open for business!
Special rental offers for logistics operators,
forwarding agents and trade companies!

Logic Park



Техническа информация

Гарантирани паркоместа на подземното
ниво и над земята.

Организирана рецепция на 
партера,
обслужваща всички офиси и 
търговски
помещения.

Цялостен Property + Facility Man-
agement за
склада и за офис сградата.

Комплексни услуги по 
почистването
на общите части и отделните 
бизнес
помещения.

Комплексни логистични услуги 
предлагани от професионален екип 
(складово обслужване, транспорт, логистични 
и спедиционни услуги и други).

Отворен за бизнес!
Специални наемни условия за логистични

оператори, спедиторски и търговски фирми!

Logic Park



Technical info

Guaranteed parking places both underground
and on the ground.

Organized Reception desk at the 
parlor for the whole building.

Complete property + facility 
management for both the ware-
house and the office buildings.

Complete cleaning services.

Complex logistics services provided 
by our
own professional team (warehouse, 
transport,
logistic and forwarding operations 
and others
being all covered.)

Open for business!
Special rental offers for logistics operators,
forwarding agents and trade companies!

Logic Park
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Разпределения Logic Park



Floor Plans

Разпределения

Ñïåöèàëíè íàåìíè óñëîâèÿ çà ëîãèñòè÷íè 
îïåðàòîðè, ñïåäèòîðñêè è òúðãîâñêè ôèðìè! 
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Logic Park STAD
Ring Road 467

tel: +359 888 714030
fax: +359 2 925 21 34
e-mail: hbliznakov@stad.bg
www.stad.bg


