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Descriere
Spatial de productie sau depozitare aflat in orasul Bacau- zona are toate
lucrarile de infrastructura ce corespund standardelor internationale:
strazi, iluminat public, curent electric, canalizare pluviala si canalizare
menajera, gaz. In prezent se lucreaza la reamenajarea fatadei cladirii
conform imaginilor de mai sus, oferind imaginea moderna imobilului.
Suprafata imobilului disponibil pentru inchirieire este de 6.500 mp, care
poate fi impartit in mai multe variante. In oferta noastra sunt incluse
urmatoarele lucrari de amenajare pentru client si care necesita max. 3
luni de executie:
-Pardoseala betonata, finisata elicopterizat;
-Pereti laterali despartiori din panou sandwich;

Depozit Framan 600303 Bacău, Str. Republicii 205

Cost chirie depozite (m  / lună)

2.7  -  3 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Depozit disponibil :

6.500 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 300 m
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600303 Bacău, Str. Republicii 205

Cost chirie depozite (m  / lună)

2.7  -  3 €/m  + TVA
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Depozit disponibil:

6.500 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 300 m
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Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa C

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 12000 m

Depozit disponibil : 6.500 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de
închiriat :

300 m2
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-Un grup sanitar la fiecare 1.000 mp.
Imobilul are acces pentru aprovizionare prin usa sectionala, inaltimea
halei este de 7 m.
De asemenea, in functie de nevoile clientului, pot fi amenajare birouri in
cladirea birourilor ce se afla in fata depozitului/spatiului de productie.

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie depozite: 2.7  -  3 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

5 ani

Garanție financiară: 3 luni
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: -

Anul renovării: -

Chiriași: SC SOLERS SRL SC CENTRAL
SERVICE SRL
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Servicii

Proprietăți

Producție Birouri Parcare pentru autovehicule Acces separat pentru personal
birou

Sală de ședințe Spațiu pentru manevre Acces transport public Proximitate aeroport
Zonă comercială

Building name:
FRAMAN

Column grid size: x

Clear height: 9 m

Floor loading: x t/m

Dock doors (nr): x

Drive in doors (nr): 4
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Warehouse space
Total space: 12000 m

Available space: 6500 m

Rental cost: 2.7  -  3 €/m /lună
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Office space
Total space: 1800 m

Available space: 1350 m

Rental cost: 7  -  7.5 €/m /lună
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Attributes
Birouri
Parcare pentru autovehicule
Showroom
Climate controlled

Technical
parameters

Water availability
Security
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