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Descriere
Hale industriale si hale pentru depozite configurate la cererea chiriasilor
in module cu suprafete de la 400 mp la 2600 mp, cu toate utilitatile
incluse ( apa, gaz, curent trifazic, cale ferata industriala )

Descrierea localizării
Acces rutier la soseaua de centura si la autostrada A1.
Acces CFR pe cale ferata industriala pana in incinta halelor si a
depozitelor.

Platforma Agrirom 310262 Arad, Arad, strada Steagului nr.1

Cost chirie depozite (m  / lună)

1.5  -  2 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Depozit disponibil :

11.500 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 400 m
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Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 11500 m

Depozit disponibil : 11.500 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de
închiriat :

400 m2
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Acces direct la forta de munca existenta in zona Vladimirescu,
Sannicolau Mic, Aradul Nou si Arad

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie depozite: 1.5  -  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: -

Anul renovării: -

Chiriași: SC Euroconstrut 98 SRL, SC Demeco
SRL, SC Hamburger Recycling SRL,
SC Cost.E.L. Produzione SRL
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Servicii
Benzinărie Producție 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 Dușuri, vestiare

Climatizare Frigorific Cross dock Depozitare vrac
Port logistic
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