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Descriere
Centrul de afaceri Keller Logistic, integrează servicii complete ce
cuprind depozitarea paleților la temperatură controlată,
porționarea/felierea, sortarea cât și opțiuni pentru ambalarea și
etichetarea conținutului acestora, împreuna cu spațiu pentru birouri
clasa A+ pentru management și forță de vânzări, se adresează
companiilor ce deservesc industria alimentară în zona Brașov. Aceste
soluții pot fi particularizate în functie de cerințele clienților noștri.

Spațiile noastre de depozitare sunt dotate cu rafturi moderne pentru
stocarea mărfurilor paletizate și cu rampe mobile, utilizabile pentru
încărcarea – descărcarea cu ușurință a oricărui tip de marfă – indiferent
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Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

3.500 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 5 m
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Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 4500 m

Depozit disponibil : 3.500 m

Depozite de închiriat : -
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de modul în care este ambalată.

Serviciile pentru depozitarea produselor alimentare:
-depozitarea produselor congelate la o temperatură de -25 °C
-depozitarea produselor refrigerate, la o temperatură de 0-8 °C 
- servicii de încărcare / descărcare a mărfurilor
- servicii de cântărire, paletare
- servicii de înfoliere palet

Vă oferim un serviciu de Picking în care toate operțiunile sunt
înregistrate in software-ul WMS și transmis ERP pentru efectuarea și
monitorizarea comenzilor.
Picking-ul se face în spații special amenajate, cu monitorizare video.

Beneficiind de echipamente de cântărire moderne (Bizerba), scanere,
etichetare și supraveghere, Keller Logistic vă poate oferi o soluție de
depozitare pe termen scurt și Crossdocking pentru mărfuri cu
temperatură controlată, asigurându-vă transferul mărfurilor între
autovehicule.
Mediul în care se face transferul este cu temperatură controlată.

Putem transforma produsele depozitate conform cerințelor
departamentului dumneavoastră de marketing. Facilitățile noastre
permit servicii de congelare rapida, feliere, porționare, ambalare
în pungi sigilate / pungi vacuum / caserole termoformate / caserole
preformate, cu posibilitate ATM pentru carne alba/rosie și/sau
procesată, pește, fructe de mare, lactate, brânzeturi, legume, fructe,
patiserie.

Centrul de afaceri Keller Logistic vine în sprijinul managementului și
fortei de vânzări al companiilor partenere și oferă spre închiriere, birouri
clasa A+, asigurând astfel un cadru ideal pentru dezvoltarea afacerilor
în zona Brașov.

Proiectată pentru a putea deservi  și cele mai exigente cereri, pentru
activitatea Keller Logistic au fost concepute fluxuri complete pentru
operațiunile de depozitare, cross-docking, picking, ambalare, feliere,

Spațiu depozit minim de
închiriat :

5 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 22%
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Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 lună

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -
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Servicii

porționare, sortare.
Toate aceste fluxuri vor fi integrate într-o certificare IFS LOGISTICS, ce
reprezintă o garanție a calității servicilor logistice oferite.

Descrierea localizării
Proximitatea drumului național Brașov - Sibiu DN1, a gării și a
aeroportului Brașov / Ghimbav, face ca Centrul de afaceri Keller Logistic
să fie foarte atractiv din punct de vedere al eficienței costurilor de
transport și logistice.

Birouri Proximitate aeroport Frigorific
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