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Descriere
Eurocooling Center - Spatiu disponibil de produse congelate 300 paleti

Eurocooling Center este un complex comercial modern, profesionist, cu
o poziție puternică și o reputație excelentă în sectorul serviciilor de
logistică.
Compania dispune de spații variate de climatizare la diverse
temperaturi: -20°C pentru congelare, refrigerare la 2-6°C - dar și pentru
produse uscate, care nu necesită climatizare. Centrul asigură atât
servicii de închiriere de spațiu (tarif pe metru părtrat) cât și de

Eurocooling Center servicii
palet/zi

022524 București, Soseaua Andronache 203

Cost chirie depozite (m  / lună)

2.5  -  12 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -

2

2

Depozit disponibil :

2.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 100 m
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Depozit disponibil:

2.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 100 m

2

2

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 22000 m

Depozit disponibil : 2.000 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de
închiriat :

100 m2
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depozitare (tarif/palet/zi), spațiu în care operațiunile de manipulare,
paletare sau picking sunt efectuate de către personal autorizat.
Fundația noastră solidă cuprinde o echipă de angajați foarte bine
pregătiți și entuziaști, cu o vastă experiență în domeniu.
Eurocooling Center se desfășoară pe o suprafață de 45.000mp teren și
23.000mp de clădiri. Locația sa strategică (sectorul 2, București)
asigură accesul rapid atât către principalele zone ale țării (prin A3 și
DN2), cât și către Capitală. Între dotările Eurocooling Center regăsim
spațiile pentru birouri - cu aer condiționat, încălzire centrală,
compartimentare după cerințe, legături telefonice și rețea de internet,
dar și o parcare spațioasă - atât pentru autovehicule , cât și pentru
mașinile de marfă. Incinta complexului este prevăzută cu o Stație
autorizată de Spălare și Dezinfecție pentru mașinile care transportă
alimente, dar și pentru autoturismelor clienților. De asemenea, în cadrul
Complexului există un generator de energie electrică ce poate fi folosit
în cazul unor întreruperi ale rețelei.
Eurocooling Center a implementat sistemul de management al
siguranței alimentelor HACCP și poate certifica marca de sănătate prin
ștampila ovală pentru schimburi intracomunitare, eliberată de DSV
(Direcția Sanitar Veterinara).
Pentru a completa serviciile oferite, în cadrul Complexului găsim și un
restaurant destinat atât clienților, cât și vizitatorilor.
Paza și protecția întregului Complex sunt asigurate de compania
specializată CYBER SECURITY tot terenul și spațiile interioare fiind
supravegheate video.

Unul dintre serviciile principale oferite de Eurocooling Center este
închirierea de spații pentru depozitare, la tarife calculate în funcție de
suprafață. Aceste spații sunt perfect igienizate și sunt dotate cu
sisteme de control termic care produc temperatură ambientală,
temperatură de refrigerare și temperatură de congelare. În anumite
condiții speciale este posibilă chiar și construirea la comandă a unor
spații de depozitare cu toate utilitățile.
În aceste spații, produsele sunt manipulate chiar de client sau, în
anumite condiții, de către personalul nostru calificat în acest domeniu.

Spațiile frigorifice comune sunt clădiri în care se

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 91%

Informații financiare
Cost chirie depozite: 2.5  -  12 €/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 - -

file:///calculator-chirie-depozite/eurocooling-center-servicii-palet-zi


Servicii

depozitează/manipulează produsele, unde climatizarea mecanică este
utilizată pentru a menține temperatura spațiului la diferite nivele, în
funcție de necesități.
Depozitarea și gestionarea mărfurilor generale - dar și a produselor
perisabile - se fac în condiții de temperatură ambientală sau
temperatură controlată pentru produsele refrigerate / congelate.
Manipularea mărfurilor (in/out, cântărire, paletizare, înfoliere etc) se
face de către personalul nostru calificat, cu ajutorul echipamentelor
speciale. Astfel, clienții nu au nevoie să investească în oameni și utilaje.
Costul serviciilor de manipulare și depozitare se calculează în funcție
de numărul de paleți și de perioada de depozitare.
Spațiile noastre au multiple destinații, adaptate la originea produselor și
la cerințele specifice pentru depozitare. Pretabile unor tipuri variate de
produse, acestea sunt autorizate pentru alimente de origine animală,
vegetală și mineral.

Eurocooling Center dispune de trei tipuri de camere frigorifice: 
• ambientale
• pentru congelare, cu temperaturi de -20°C
• pentru refrigerare, cu temperaturi de 2-6°C

Descrierea localizării
Locația sa strategică (sectorul 2, Sos Andronache București) asigură
accesul rapid atât către principalele zone ale țării (prin A3 și DN2), cât și
către Capitală.

Echpă de management parc în
incintă

Birouri Parcare pentru autovehicule Acces separat pentru personal
birou

Parcare camioane Spațiu pentru manevre Acces transport public Restaurant
Dușuri, vestiare Climatizare Frigorific Cross dock



Proprietăți

Alimentar Vizibilitate online Spălătorie auto

Building name:
Eurocooling
Center

Warehouse space
Total space: 22000 m

Available space: 2000 m

Rental cost: 2.5  -  12 €/m /lună
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Office space
Total space: 2000 m

Available space: 40 m
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Rental cost: 5  -  8 €/m /lună + TVA2

Attributes
Birouri
Parcare pentru autovehicule
Acces separat pentru personal birou
Parcare camioane
Spațiu pentru manevre
Acces transport public
Restaurant
Dușuri, vestiare
Climatizare
Frigorific
Cross dock
Alimentar
Vizibilitate online
Spălătorie auto

Technical
parameters

Power supply
Ventillation
Water availability
Security
Scissor lift
Standby generator
Fire protection
CCTV
Heating system
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