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Descriere
Sofimat - Logistic Park este unul din liderii regionali in domeniul
asigurarii suportului dezvoltarii afacerilor in parcuri logistice.

Sofimat - Logistic Park va ofera posibilitatea de a inchiria hale
industriale, spatii de depozitare, spatii pentru productie, platforme
betonate, cladiri administrative si birouri.

Locatiile in care a fost dezvoltat Sofimat â€“ Logistic Park sunt
preferate de o serie de investitori cu marci de renume international: Ina
Schaeffer, Autoliv, Losan, Flenco East Europe, Vectra (constructor de
drumuri si poduri), JF. Furnir, Holver.

Sofimat Logistic Park 500164 Brasov, DE301, Str. 13 Decembrie 94-96

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: 0,50 € /m /lună
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Depozit disponibil :

4.500 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 500 m
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Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa B

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 31000 m

Depozit disponibil : 4.500 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de
închiriat :

500 m2
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Prin pozitionarea in centrul Romaniei, orasul Brasov, amplasamentul
Sofimat â€“ Logistic Parc este privilegiat din punct de vedere comercial,
logistic si cultural fiind preferat de investitorii cunoscatori in
implementarea si dezvoltarea afacerilor de success in Europa de Est.

Dezvoltarea parcului logistic s-a facut prin ample proiecte de investii
derulate in perioada 2004 - 2010.
Investitiile au fost canalizate spre constructia de facilitati noi,
modernizarea celor existente, cresterea confortului, a dotarilor si
utilitatilor necesare derulari si gazduiriii afacerilor de succes intr-un
cadru adecvat.

Toate acestea clasifica Sofimat - Logistic Park drept un parc logistic de
nivel european.

Descrierea localizării
La nivel european Parcul Logistic Sofmat este situat in partea de estica
a continentului, la granita de est a Uniunii Europene si se adreseaza
companiilor multinationale care vizeaza extinderea afacerilor in aceasta
zona;

La nivel national Sofimat Logistic Park este pozitionat in centrul
Romaniei la 161km fata de capitala Bucuresti, la 380km fata de Portul
Maritim Constanta, la 300km fata de granita cu Republica Moldova si
Ucraina.

La nivel local Sofimat Logistic Park in 13 Decembrie 94-96 este situat in
partea nordica a orasului Brasov, iesirea spre Sanpetru, la 2.5km
distanta fata de Centura de ocolire a Municipiului Brasov.

Sofimat Logistic Park, locatia Ghimbav DE301-305, este situat la 3.5km
fata de Centura de Ocolire a Municipiului Brasov, pe Platforma
Industriala de Vest.

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: 0,50 € /m /lună

Perioada minimă de
închiriere:

3 ani

Garanție financiară: 3 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 200 locuri 0,50 € + TVA

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2003

Anul renovării: 1 august 2014

Chiriași: Ina Schaeffer, Autoliv, Losan, Flenco
East Europe, Vectra, JF. Furnir,
Holver
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Servicii

Proprietăți

Avantajele oferite de localizare

Sofimat Logistic Park se afla la 3.5 km (30 de minute de mers pe jos, 5
minute de mers cu masina) fata de Centrul Civic al Orasului Brasov. In
Centrul Civic se afla principalele sedii ale autoritatilor statului, birourile
sucursalelor bancilor, si principalele hoteluri, restaurante si pensiuni.

Accesul catre cele doua directii se face pe B-dul 13 Decembrie,
respectiv Soseaua Cristianului, artere ce sunt amenajate pe 4 benzi de
circulatie. Acest lucru exclude existenta unor blocaje sau intarzieri in
ceea ce priveste accesul imediat la obiectivele mentionate;

Rampa de acces la calea ferata CFR se afla la o distanta de 3.5km
pentru locatia din 13 Decembrie 94-96 si la 5km pentru locatia din
Ghimbav DE301-305;

Statia de taxi si statia de calatori pentru mijloacele de transport in
comun RAT este dispusa in imediata vecinatate a intrarii principale,
ceea ce faciliteaza cheltuieli reduse in ceea ce priveste deplasarea si
transportul personalului angajat al firmelor gazduite in Sofimat â€“
Sofimat Logistic Park;

Desfasurand afaceri in Sofimat Logistic Park aveti acces direct si va
aflati la 2km in ceea ce priveste accesul al viitorul Aeroport International
Brasov - Ghimbav.

Producție Echpă de management parc în
incintă

Birouri Parcare pentru autovehicule
Parcare camioane Spațiu pentru manevre



Building name:
Office bldgs

Clear height: 7.50 / 12.00 m

Warehouse space

Office space
Total space: 3600 m2

Attributes
Transload
Bulk space

Technical
parameters

Building name:
Type 1

Warehouse space
Total space: 1728 m

Available space: 1728 m
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Office space

Building name:
Type 2

Warehouse space
Total space: 2200 m

Available space: 2200 m
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Office space



Ventillation
Water availability
Power supply
Security
Fire protection
Scissor lift
Light production
CCTV
Heating system
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