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Descriere
Log Center Brasov ofera posibilitatea desfasurarii de activiati logistice
dintr-un singur punct: 60.000 mp spatiu de depozitare la care se adauga
11.700 mp de birouri pe 2 nivele, proiectul urmand a fi dat spre folosinta
in 3 etape. 

Designul flexibil ofera spatii inchiriabile cu suprafete incepand de la
1.000 mp ce pot fi combinate in functie de cerintele clientului.
Constructia beneficiaza de o inaltime utilizabila de 10.5 m si rampe de
incarcare hidraulice.

Log Center Brasov Brasov, DN13

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

Închiriat
Spațiu depozit minim de închiriat: 750 m2

Brasov, DN13

Depozit disponibil:

Închiriat
Spațiu depozit minim de închiriat: 750 m2

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Construcție planificată

Spațiu total de depozite : 71700 m

Depozit disponibil : Închiriat

Depozite de închiriat : -

2

Spațiu depozit minim de
închiriat :

750 m2
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Servicii

Proprietăți

Descrierea localizării
LOG CENTER Braşov se află aproximativ 13 km la nord de Braşov în
regiunea sud-estică a Transilvaniei în centrul României. Un drum de
acces de 200 m a fost amenajat, care leagă amplasamentul la drumul
naţional european DN13 (E60) care duce la Bucureşti la sud şi Tîrgu-
Mureş la nord-vest.

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 100%

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Birouri Parcare pentru autovehicule Acces transport public Proximitate aeroport

file:///calculator-chirie-depozite/Log-Center-Brasov


Building name: 1

Column grid size: 17,8 x 20,4

Clear height: 10,5 m

Floor loading: 5 t/m2

Warehouse space
Total space: 60000 m2

Office space
Total space: 11700 m2

Attributes
Cross dock
Transload



Technical
parameters

Sprinkler system
Water availability
Heating system
Security
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