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Descriere
In cadrul Parcului Industrial Brasov (IPB) oferim, spre inchiriere, spatii
industriale tip Greenfield adaptate cerintelor clientilor, pe baza de
contract pe termen lung. 

Durata necesara executarii lucrarilor de constructie aferenta unei hale
de 10.000 mp este cuprinsa intre 6 si 10 luni, in functie de suprafata si
de complexitatea proiectului. Construirea fiecarei hale de productie se
va face in completa concordanta cu cerintele specifice fiecarui client, in
functie de tipul de activitate pe care o va desfasura.

Stadiul actual de dezvoltare a proiectului include 5 hale cu suprafata

Industrial Park Brasov (IPB) 507075 Brasov, Ghimbav, Str. Aeroportului 6

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

40.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 300 m
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507075 Brasov, Ghimbav, Str. Aeroportului 6

Depozit disponibil:

40.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 300 m
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Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 72000 m

Depozit disponibil : 40.000 m

Depozite de închiriat : -

2

2

Spațiu depozit minim de
închiriat :

300 m2
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utila 10.000 m2 / hala, infrastructura de acces, platforme betonate,
zone de incarcare / descarcare etc.

Planuri de extindere viitoare:
Hale de productie si depozitare (suprafata de teren disponibila - 14 ha)
Cladiri de birouri si sali de conferinta Restaurant si cantina
Gradinita pentru copiii angajatilor
Servicii bancare
Hotel de 2 si 4 stele
Magazin alimentar non-stop

Descrierea localizării
IPB este situat la 7 km de orasul Brasov, pe DJ 103C, ce leaga orasul
Ghimbav de fabrica de elicoptere IAR Ghimbav.

Orasul Brasov este situat in inima Romaniei, de unde, cu masina, se
poate ajunge in orice colt al tarii in maxim o zi.

Distante catre cateva mari orase:

Bucuresti: 161km
Sibiu: 142km
Cluj-Napoca: 272km
Timisoara: 410km
Constanta: 365km
Iasi: 291km
Craiova: 270km

Coeficient Add-on: -

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 - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2007

Anul renovării: -

Chiriași: Continental Powertrain Romania,
EDS Romania, PREH Romania,
BENCHMARK Romania, Johnson
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Servicii

Proprietăți

Metall, VP Industries, ICCO Systems

Producție Echpă de management parc în
incintă

Birouri Parcare pentru autovehicule
Parcare camioane Sală de ședințe

Spațiu pentru manevre Proximitate aeroport Centru de odihnă

Building name: 1

Warehouse space
Total space: 10000 m2

Office space

Building name: 2

Warehouse space
Total space: 10000 m2

Office space

Building name: 3

Warehouse space
Total space: 10000 m2

Office space



Attributes
Cross dock
Bulk space

Technical
parameters

Light production
Power supply
Security
Water availability

Building name: 4

Warehouse space
Total space: 10000 m2

Office space

Building name: 5

Warehouse space
Total space: 10000 m2

Office space
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