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Ekol International Logistics

Descriere
Astăzi, Ekol pune la dispoziţia clienţilor o suprafaţă de depozitare de
12.000 mp, respectiv două depozite de 6.000 m² fiecare, clasa A. Cel
mai recent dintre ele a fost deschis în 2017. Depozitul are 9 docuri de
încărcare, două rampe de acces, o capacitate de depozitare de 10.000
europaleți, o înălțime de 12 metri și beneficiază de un sistem de
securitate, care folosește CCTV şi un software la standarde
intermaţionale, Quadro (pentru transportul rutier) şi Rainbow WMS
(pentru depozitare), dezvoltat în întregime de echipa de cercetare și
dezvoltare a grupului Ekol.

Ekol International Logistics 0871500 București, CTPark Bucuresti, A1, DC 149,
cladirea BUW 10, Bolintin Deal, Giurgiu

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

10.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 100 m

2

2

0871500 București, CTPark Bucuresti, A1, DC 149,
cladirea BUW 10, Bolintin Deal, Giurgiu

Depozit disponibil:

10.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 100 m

2

2

De la proprietar

Ekol

Trimiteți email

Geodate
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Descrierea localizării
Depozitele sunt situat in CTPark Bucharest West, cu acces direct din
autostrada A1, km 23

Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 12000 m

Depozit disponibil : 10.000 m

Depozite de închiriat : -

2

2

Spațiu depozit minim de
închiriat :

100 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

2

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 - -

file:///calculator-chirie-depozite/ekol-international-logistics


Servicii

Subsol - -Tip parcare Spații Cost parcare

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 octombrie 2017

Anul renovării: -

Chiriași: -

Echpă de management parc în
incintă

Birouri Parcare pentru autovehicule Acces separat pentru personal
birou

Parcare camioane Sală de ședințe Acces direct autostradă Dușuri, vestiare
Climatizare Cross dock Alimentar Vizibilitate online
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