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Descriere
Cladire multifunctionala moderna, care ofera o suprafata totala de
823mp pentru birouri / comercial si 1.525mp hale depozitare /
productie, concepute pentru operativitate si cu un design atractiv.
Cladirea este amplasata in zona industriala Odai – Mogosoaia, in
Sectorul 1, cu access direct din Sos Odai (soseaua de centura a
Bucurestiului). Accesul auto permite aprovizionarea cu mijloce de
transport mari, inclusiv tir. Acces facil catre zona de N (A 3, DN 1, DN
1A, DN 7, A 1, DN 3), fara necesitatea obtinerii de autorizatie acces in
Bucuresti. Mijloace de transport in comun pentru angajati: statie
autobuz 304 la o distanta de doar 50m de locatie, cu legatura la
Teminalul Multimodal Straulesti (metrou, autobuze, parcare) sau la

Odai 439 013606 București, Sos Odai nr. 439

Cost chirie depozite (m  / lună)

5.5 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 1,15 € /m /lună + TVA
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Depozit disponibil :

700 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 450 m
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Cost chirie depozite (m  / lună)

5.5 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 1,15 € /m /lună + TVA
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Depozit disponibil:

700 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 450 m
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Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa B

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 1525 m

Depozit disponibil : 700 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de
închiriat :

450 m2
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Servicii

Piata Presei Libere.
DEPOZIT – 507mp:
• 488mp – spatiu deschis pentru depozitare / productie;
• 14mp – spatiu delimitat pentru receptie / birou / vestiar;
• 4mp – grup sanitar;
• 1mp – hol acces;
• Inaltime max. 6.5m, inaltime utila 6m
BIROURI – 196mp – intregul nivel 2 al cladirii de birouri:
• 180mp – spatiu deschis pentru birouri;
• 7mp – bucatarie;
• 8mp – grup sanitar;
• 1mp – balcon.

Descrierea localizării
Cladirea este amplasata in zona industriala Odai – Mogosoaia, in
Sectorul 1, cu access direct din Sos Odai (soseaua de centura a
Bucurestiului). Accesul auto permite aprovizionarea cu mijloce de
transport mari, inclusiv tir. Acces facil catre zona de N (A 3, DN 1, DN
1A, DN 7, A 1, DN 3), fara necesitatea obtinerii de autorizatie acces in
Bucuresti. Mijloace de transport in comun pentru angajati: statie
autobuz 304 la o distanta de doar 50m de locatie, cu legatura la
Teminalul Multimodal Straulesti (metrou, autobuze, parcare) sau la
Piata Presei Libere.

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 54%

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: 1,15 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

1 lună

Garanție financiară: 3 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Benzinărie Birouri Parcare pentru autovehicule Acces separat pentru personal
birou

Acces transport public Acces direct autostradă Proximitate aeroport Dușuri, vestiare
Climatizare Break-Bulk
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