
Homepage /  Depozite clasa A / Orshar International

Descriere
ORSHAR INTERNATIONAL ofera spre inchiriere camere frigorifice
congelare / refrigerare cu temperaturi ce variaza intre -25 si +8 grade C.
Capacitate totala 6000 tone.

Depozitul dispune de:

- 6 camere frigorifice, fiecare cu o capacitate de cca 1000 de europaleti,
ce pot fi reglate independent la temperatura dorita, fiecare cu sistem
triplu de monitorizare;
- Culoarul intern si rampa de receptie-livrare la temperatura de +4°C;
- Echipamente noi de lucru;

Orshar International București, Popesti-Leordeni, Sos. Oltenitei 245

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

-
Spațiu depozit minim de închiriat: -

București, Popesti-Leordeni, Sos. Oltenitei 245

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : -

Depozit disponibil : -

Depozite de închiriat : -

Spațiu depozit minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -
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Societatea este autorizata sanitar veterinar din 10.01.2009 cu nr. de
autorizare D122 pentru schimburi intracomunitare si este certificata
ISO 9001 si ISO 22000. Halele frigorifice sunt deservite de un doctor
veterinar pentru autorizatii si controlul calitatii.

Echipamentul frigorific este prevazut cu un sistem de avarie care va
prelua functionarea sistemului principal, asigurandu-va astfel in orice
moment de siguranta conditiilor de pastrare.

Descrierea localizării
Depozitul este situat in judetul Ilfov, Popesti-Leordeni, Sos. Oltenitei nr.
245. Un punct forte al acestei locatii il reprezinta accesul facil la
soseaua de centura si Autostrada Soarelui, acesta aflându-se chiar la
intersectia cu soseaua de centura si la 10 minute de Autostrada
Soarelui.

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2008

Anul renovării: -

Chiriași: -
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