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Descriere
Fabrica de produse farmaceutice este o unitate moderna, livrata pe
piata in diferite etape, pe o perioada de aproximativ 17 ani.
Terenul are PUZ industrial si acces la trafic de mare tonaj.

Descrierea localizării
Proprietatea este situata in zona industriala de sud a orasului Brasov,
langa platforma Roman, o platforma industriala foarte mare, cu traditie
in constructia de vehicule motorizate de dimensiuni mari. 

Fabrica Farma Brasov 500419 Brasov, Str. Poienelor 5

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

8.500 m
Spațiu depozit minim de închiriat: -

2

500419 Brasov, Str. Poienelor 5

Depozit disponibil:

8.500 m2

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate:

Spațiu total de depozite : 14290 m

Depozit disponibil : 8.500 m

Depozite de închiriat : -

2

2

Spațiu depozit minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: -
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Servicii

Proprietăți

Este pozitionata la aproximativ 1,5 km sud-vest de drumul principal,
DN1/E60 - care conecteaza Bucuresti de Brasov si mai departe de
Oradea.

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Producție Birouri Parcare pentru autovehicule Parcare camioane
Spațiu pentru manevre

file:///calculator-chirie-depozite/Fabrica-Farma-Brasov


Building name: 1

Warehouse space
Total space: 8500 m

Available space: 8500 m

2

2

Office space
Total space: 3370 m

Available space: 3370 m

2

2

Technical
parameters

Sprinkler system
Fire protection
Water availability
Light production



Heating system
Power supply
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