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Descriere
Pe o suprafata de 72.000 mp, in comuna Crevedia, judetul Dâmbovita,
Crevedia Logistic Park contine, ca prima faza de dezvoltare, un
ansamblu de depozite de marfuri generale, spatii de productie si
depozite frigorifice, pentru a se adapta la orice necesitate.
La ora actuala, capacitatea parcului logistic este ocupata in proportie
de 95% pe partea de depozite generale si spatii de productie si 80% din
depozitele frigorifice.
Spatiile destinate depozitarii marfurilor generale si productiei sint
modulabile si pot fi disponibile in suprafete de la 200 mp pina la 3000
mp. Fiecare dintre cele 18 camere frigorifice are suprafata de 63 mp si
este independent energetic.

Crevedia Logistic Park 137180 Mogosoaia, com. Crevedia, DN1A, Sos.
Bucuresti-Targoviste nr.697C

Cost chirie depozite (m  / lună)

4.5 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 0,75 € /m /lună
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Depozit disponibil :

2.330 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 2.000
m
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m
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De la proprietar

Radu Nasui
AGEXIMCO SRL
+40 74 512 4645
+40 21 336 8027
+07 45 124 645
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Tot acest ansamblu este deservit de o puternica infrastructura rutiera,
platforme betonate si parcari, apa/canalizare, energie electrica, paza.
In cazul intreruperilor accidentale de energie electrica, alimentarea este
asigurata automatizat de un grup electrogen de foarte mare capacitate.

Faza a-2-a a dezvoltarii a inceput in 2017 si s-a concretizat in 4 unitati
de depozitare/productie, de clasa A, fiecare avand o suprafata utila de
2330 mp.

Descrierea localizării
Parcul este localizat la 15 km Nord Vest de Bucuresti, in comuna
Crevedia, jud. Dambovita, pe DN 1A (Sos. Bucuresti-Targoviste
nr.967C). Liniile de transport privat au traseul prin fata parcului.
Soseaua de centura a Bucurestiului se afla la 7 km distanta fata de parc
si realizeaza legatura cu toate rutele de transport din zona.

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 7334 m

Depozit disponibil : 2.330 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de
închiriat :

2000 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 68%

2

Informații financiare
Cost chirie depozite: 4.5 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 0,75 € /m /lună

Perioada minimă de
închiriere:

36 luni

Garanție financiară: 1 lună
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Servicii

Proprietăți

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 februarie 2022

Anul renovării: -

Chiriași: -

Birouri Parcare pentru autovehicule Parcare camioane Proximitate aeroport

Building name: 1



Clear height: 9.60 m

Dock doors (nr): 4

Drive in doors (nr): 4

Warehouse space
Total space: 15000 m

Available space: 2000 m

Rental cost: 6 €/m /lună + TVA
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Office space
Total space: 500 m

Available space: 2300 m

Rental cost: 6 €/m /lună + TVA
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Attributes
Production
Birouri
Separate access for office staff
Parcare camioane
Climate controlled
Cold
Food grade

Technical
parameters

Heating system
Light production
CCTV
Power supply
Standby generator
Water availability
Security
Fire protection
Sprinkler system
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