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Descriere
Depozitul Frigorific Radan Impex, este situat in partea de vest a tarii, in
Arad, Zona Industriala Sud, avand o suprafata de 3550 mp de spatii de
depozitare si 670 mp de spatii de birouri.

Spatiul de depozitare este format din 5 module, cu inaltime libera de
10,5 m si cu capacitate de incarcare de peste 8 to/mp.

Se ofera spre inchiriere module intregi sau fractionate, pana la nivel de
palet.

In partea exterioara exista parcare si platforme betonate.

Depozit Frigorific Radan Impex Arad, Zona Industriala Sud, Str. Cornelia Bodea Nr 18

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

2.150 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 10 m

2

2

Arad, Zona Industriala Sud, Str. Cornelia Bodea Nr 18

Depozit disponibil:

2.150 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 10 m

2

2

De la proprietar

RADU PALICIUC
SC RADAN IMPEX SA
+40 74 457 7797
+40 74 457 7797

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă
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Cladirea este prevazuta cu sisteme de monitorizare video, sisteme de
alarma antiefractie si impotriva incendiilor. De asemenea este asigurata
paza permanenta.

Marfurile depozitate beneficiaza de asigurare de riscuri si incendii.

Compania dispune si de spatii de depozitare izoterme pentru marfuri
generale.

Exista implementate soft-uri de management integrat ce pot oferi
rapoarte de stocuri, in timp real.

Descrierea localizării
Depozitul Frigorific Radan Impex, este situat in partea de vest a tarii, in
orasul Arad, Zona Industriala Sud, Judetul Arad, in proximitatea
autostrazii Nadlac Bucuresti, cu acces direct la autostrada.

Spațiu total de depozite : 5000 m

Depozit disponibil : 2.150 m

Depozite de închiriat : -
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2

Spațiu depozit minim de
închiriat :

10 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

2

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 lună

Garanție financiară: 1 lună

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -
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Servicii

Proprietăți

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2011

Anul renovării: -

Chiriași: -

Echpă de management parc în
incintă

Birouri Parcare pentru autovehicule Acces separat pentru personal
birou

Parcare camioane Sală de ședințe Spațiu pentru manevre Acces transport public
Acces direct autostradă Proximitate aeroport Reciclare Dușuri, vestiare
Zonă comercială

Building name:
DEPOZIT
FRIGORIFIC
RADAN IMPEX



Column grid size: 2,70

Clear height: 10,5 m

Floor loading: 8 t/m

Dock doors (nr): 6

2

Warehouse space
Total space: 3550 m

Available space: 2150 m
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Office space
Total space: 670 m

Available space: 300 m
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Attributes
Climate controlled



Cold
Cross dock
Online visibility

Technical
parameters

Standby generator
Security
Sprinkler system
Fire protection
CCTV
Heating system
Power supply
Ventillation
Water availability
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