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Descriere
Depozit frigorific Buftea liber pentru inchiriere incepand cu 01.01.2020. 

Suprafata totala a amplasamentului este de 9350 mp, care include un
depozit + anexe in suprafata totala de 4256,7 mp, restul de 5093,58 mp
este compus din spatii conexe, si spatiu vegetal.

Depozitul este pe structura metalica, in regim de inaltime PARTER,
constuita din panouri termoizolante, cu tamplarie metalica, avand o
inaltime de 6 ml, acoperita cu structura usoara.

Spatiul este compus din urmatoarele functiuni:

Cold storage warehouse 070000 București, Bd Mihai Eminescu , Buftea

Cost chirie depozite (m  / lună)

4 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Depozit disponibil :

4.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 4.000
m
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070000 București, Bd Mihai Eminescu , Buftea

Cost chirie depozite (m  / lună)

4 €/m  + TVA

2

2

Depozit disponibil:

4.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 4.000
m
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Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa C

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 4000 m

Depozit disponibil : 4.000 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de 4000 m2
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2754 mp - depozit frigorific 

988 mp depozit frigorific 

278 mp Pavilion administrativ ( birouri si vestiare ) 

150 mp Sopron

55 mp cantar bascula, parcare

21 mp cabina paza

11 mp post transformare TRAFO

Total suprafete construite = 4257 mp

Restul suprafetei de 5093 mp este compusa din:

- Suprafata de parcare autovehicule de transport, situata la intrarea in
curtea interioara a amplasamentului

- Suprafata de parcare autoturisme personale

- suprafata de parcare TIR-uri, in asteptare pana la incarcarea lor. 

Total parcari si spatiu de asteptare TIR-uri = 1728.7 m patrati.

Depozitul se preteaza pentru activitati de depozitare fructe - legume si
coacere banane.

închiriat :

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 0%

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

12 luni

Garanție financiară: 1 lună

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 ianuarie 2000

Anul renovării: 1 ianuarie 2007

Chiriași: -
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Servicii
Birouri Parcare pentru autovehicule Acces separat pentru personal

birou
Parcare camioane
Sală de ședințe

Dușuri, vestiare Climatizare
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