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Descriere
Neoximond Logistic Park este o constructie constructie cu posibilitati
multiple de amenajare, realizata pe cadre si stalpi din beton armat, cu
deschidere 12x18m; inaltime libera 6,25m; plafon prevazut cu
luminatoare, acces prin doua strazi, posibilitate productie usoara si
grea.
Utilitati: 
-apa: doua puturi forate si un rezervor de 500mc
-canalizare: dublu inel interior si exterior
-energie electrica: punct de transformare propriu (1500 KVA), cu racord
de 20 KV
-gaze: racord interior pentru 350 mc/ora

Neoximond Logistic Park 625100 Adjud, Str. Revolutiei 17

Cost chirie depozite (m  / lună)

1  -  2 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -

2

2

Depozit disponibil :

10.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 1.000
m
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625100 Adjud, Str. Revolutiei 17

Cost chirie depozite (m  / lună)

1  -  2 €/m  + TVA
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Depozit disponibil:

10.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 1.000
m
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Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa B

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 10000 m

Depozit disponibil : 10.000 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de 1000 m2
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Descrierea localizării
Neoximond Logistic Park este amplast in municipiul Adjud - Vrancea,
central, la distanta de 300m de E85, intersectie cu E574.

închiriat :

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie depozite: 1  -  2 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: -
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 1979

Anul renovării: -

Chiriași: -

file:///calculator-chirie-depozite/Neoximond-Logistic-Park


Proprietăți

Building name: 1

Column grid size: 18x12

Clear height: 6.25 m

Drive in doors (nr): doua

Warehouse space
Total space: 10000 m

Available space: 10000 m

Rental cost: 1  -  2 €/m /lună
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Office space

Attributes
Bulk space

Technical
parameters

Power supply
Water availability
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