
Homepage /  Depozite clasa A / Depozit Arad

Descriere
Inchiriez hala.
Hala este executata din panouri sandwich izolate cu vata bazaltoca de
100 mm, tamplarile PVC termopan, 2 rampe de acces exclusive din care
una la nivelul solului si una pentru acces direct in tiruri. Depozitul este
monitorizat video, interior si exterior si are contract de paza si
interventie.
Pardoseala elicopterizata, jgheaburi pentru fire electrice in toata hala,
curent trifazic, apa, canalizare, Internet, telefon, spatii de birou, sala de
mese, grup sanitar, Hidranti interiori si exteriori. Motostivuitor,
transpalet electric, disponibil pentru inchiriere. Incalzire optionala pe
curent electric. Contor individual pentru fiecare companie.

Depozit Arad 317200 Arad, Drumul Variasului, km. 14

Cost chirie depozite (m  / lună)

2.5 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Depozit disponibil :

1.100 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 200 m
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Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 2000 m

Depozit disponibil : 1.100 m

Depozite de închiriat : -

2

2

Spațiu depozit minim de
închiriat :

200 m2
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Pretabil pentru depozitare.
Locuri de parcare pentru autovehicule de tonaj greu. Spatii de manevra
TIR. Porti accesabile cu telecomanda.

Descrierea localizării
Drumul Variasului, km 14, Plaforma Logimarkt, la 10 km distanta de
centura Aradului (intersectie BAT)

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 45%

Informații financiare
Cost chirie depozite: 2.5 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 lună

Garanție financiară: 1 lună
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 ianuarie 2010

Anul renovării: 1 ianuarie 2019

Chiriași: -
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Servicii
Benzinărie Producție Echpă de management parc în

incintă
Parcare pentru autovehicule
Parcare camioane

Spațiu pentru manevre Acces direct autostradă Reciclare Break-Bulk
Cross dock Depozitare vrac Vizibilitate online Zonă comercială
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