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Descriere
Depozit frigorific + birouri cu o suprafata totala de 580 mp . Ideal pentru
a incepe sau a dezvolta o afacere pretabila pentru depozitarea
produselor de carmangerie , lactate sau fructe . 
Depozitul dispune de :
- rampa 7m*2m ;
- podea elicoptata acoperita cu strat special de cuart,cu o rezistenta
statica de minim 10 tone/mp;
-magazie navete ; 
-grup sanitar ;
-bucatarie ;
- spatiu de igienizare dube .

Depozit frigorific Brasov 4 Brasov, Str. Zizinului 106A

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

580 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 100 m

2

2

4 Brasov, Str. Zizinului 106A

Depozit disponibil:

580 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 100 m

2

2

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa B

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : -

Depozit disponibil : 580 m

Depozite de închiriat : -

2

Spațiu depozit minim de
închiriat :

100 m2
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Descrierea localizării
Depozitul este situat in apropierea Soselei de centura a municipiului
Brasov.

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

12 luni

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: -

Anul renovării: -

Chiriași: JTI , Philips Morris , Piastrelle , TNT ,
Sensi Blu , ATP Exodus , Glass
Tuning , Novo Tech , Conex , IBT ,

file:///calculator-chirie-depozite/depozit-frigorific-brasov


Servicii

Proprietăți

Cripo , Ringhiopol etc.

Benzinărie Birouri Parcare pentru autovehicule Acces separat pentru personal
birou

Parcare camioane Supermarket Acces transport public Dușuri, vestiare
Climatizare Frigorific Vizibilitate online

Building name:
Depozit frigorific
580 mp

Warehouse space
Total space: 580 m2

2



Available space: 580 m

Rental cost: 5  -  15 €/m /lună

2

2

Office space
Total space: 580 m

Available space: 580 m

Rental cost: 5  -  15 €/m /lună

2

2

2

Attributes
Benzinărie
Production
Birouri
Parcare camioane
Manouvering area
Supermarket
Acces transport public
Dușuri, vestiare
Climatizare
Frigorific
Vizibilitate online

Technical
parameters

Power supply
Heating system
Security
Water availability
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