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Descriere
Brintex Frigorificeste un depozit cu temperatura controlata situat in
Brasov, intr-o zona cu acces facil atat pentru transportatori, cat si
pentru angajati.

Detine 20 de celule de refrigerare si 20 celule de congelare dotate cu un
sistem frigorific performant, ce respecta normele europene.

Oferim clientilor siguranta ca produsele lor sunt stocate in conditii
optime si la un pret corect. 

1. Temperatura controlata si sistem de monitorizare a temperaturii care
asigura integritatea produselor.

Pentru celulele de refrigerare temperatura poate fi stabilita intre 0 grade
C si 10 grade C, iar pentru cele de congelare intre 0 grade C si -20 grade
C.

Panoul de comanda electronic cu functie complet automatizata
afiseaza continuu atat temperature existenta in camera cat si modul de
lucru al instalatiei, avertizarea in cazul eventualelor avarii etc. Instalatia
este programata sa functioneze in regim automat, fara personal de
supraveghere.

2. Acces facil in complex si usurinta in manevrarea marfii.

Depozit Frigorific Brintex SA,
Brasov

500169 Brasov, str. Fanarului nr. 2

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

450 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 35 m

2

2

500169 Brasov, str. Fanarului nr. 2

Depozit disponibil:

450 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 35 m

2

2

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 450 m

Depozit disponibil : 450 m

Depozite de închiriat : -

2

2

Spațiu depozit minim de
închiriat :

35 m2
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Accesul pentru beneficiarii nostri este garantat permanent, 24 din 24 de
ore. 
Descarcarea marfii se face prin racordarea la nivelul platformei
constructiei cu platforma auto printr-un sistem mecanic (burduf). Un
ascensor face legatura intre acestea si subsol.

3. Garantia ca marfa dumneavoastra se afla in deplina siguranta.

Intregul perimetru al complexului este monitorizat atat prin intermediul
camerelor de supraveghere, cat si cu ajutorul unei firme de protectie si
paza.

4. Spatiu ce respecta normele europene
Spatiile au urmatoarea alcatuire: rampa de acces auto cu posibilitatea
de descarcare la nivelul platformei prin racordarea platformei
constructiei cu platforma auto printr-un sistem mecanic, un birou
receptie, un grup sanitar, o platforma ascensor ce face legatura intre
platforma de descarcare si subsol, o sala de primire si sortare marfa
precum si un depozit frigorific de 35 mp. 

Panourile ce imbraca celula de refrigerare respecta toate normele
igienico-sanitare in vigoare, nu absorb miros, nu permit dezvoltarea de
microorganisme, in contact accidental cu produsele nu dau reactii
chimice daunatoare.

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 0%

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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