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Descriere
Oferim depozit logistic spatii depozitare/productie/birouri/platforme
betonate de la 50-10000mp.
-Hala metalica Clasa A++ / 1700mp
Inaltime 6m
Beton industrial quartz elicopterizat
Incalzire pe gaz
Macarale de la 3T-5T(6 per total)

-Birouri 600mp Lux/Clasa A
Meeting Room
Proiector

Depozit Logistic 137180 București, Sos.Buc-targoviste 232 C ,
Crevedia , Dambovita

Cost chirie depozite (m  / lună)

5  -  6 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Depozit disponibil :

3.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 50 m
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137180 București, Sos.Buc-targoviste 232 C ,
Crevedia , Dambovita

Cost chirie depozite (m  / lună)

5  -  6 €/m  + TVA
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Depozit disponibil:

3.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 50 m
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Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa C

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 3000 m

Depozit disponibil : 3.000 m

Depozite de închiriat : -
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Servicii

Birouri separate
Bucatarie,baie,dusuri,vestiare etc

-Platforma Betonata 10000mp
Se pot construi hale metalice cu inchidere panouri tip sandwich de la
50-2000mp.In functie de cerintele clientului.

-Oferim servicii de incarcare-descarcare marfa de orice tip
-Manipulare marfa de orice tip
-Depozitare temporara
-Fast moving goods
-Spatii de productie de orice tip
-Spatii depozitare pentru o zi/luna/an
-Short term rentals

Spațiu depozit minim de
închiriat :

50 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 0%
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Informații financiare
Cost chirie depozite: 5  -  6 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 lună

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Benzinărie Producție Birouri Parcare pentru autovehicule
Acces separat pentru personal Parcare camioane Sală de ședințe Acces transport public

file:///calculator-chirie-depozite/depozit-logistic


birou Showroom Dușuri, vestiare
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