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Descriere
Hala moderna, H depozitare = 6 m, birouri, grupuri sanitare.

Oferim pe baza de contract servicii logistice complete: receptie marfa,
manevrare marfa cu flota proprie de stivuitoare, pregatire marfa
(mixare) pentru livrare pe baza documentelor beneficiarului, gestiune
stocuri, livrare cu auto de diferite tonaje.

Descrierea localizării

SEMPREST 077145 București, Bd.Biruintei nr 302, Pantelimon,
Ilfov

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

800 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 250 m

2

2

077145 București, Bd.Biruintei nr 302, Pantelimon,
Ilfov

Depozit disponibil:

800 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 250 m

2

2

De la proprietar

Mircea
Serbanescu
SEMPREST
+07 23 217 770
+07 23 217 770

Trimiteți email

Geodate

file:///
file:///cladire-depozite-depozite-de-inchiriat/depozite-clasa-a
file:///
file:///media/cache/19/default_full/uploads/media/default/0001/30/ed8ec7f496ed05f8d357854d1306150efdc77255.jpeg 
file:///companii/-/semprest


Acces direct din DN3, distanta 5 km fata de Autostrada Soarelui, 2 km
fata de centura Bucuresti, Pantelimon, 8,5 km fata de autostrada
Bucuresti-Ploiesti.
Linie de maxi taxi cu oprire la poarta locatiei, cadenta 10 min, timp
transport pana la CORA Pantelimon 7 min

Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 4000 m

Depozit disponibil : 800 m

Depozite de închiriat : -

2

2

Spațiu depozit minim de
închiriat :

250 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

2

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: 1 lună

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

file:///calculator-chirie-depozite/SEMPREST


Servicii

Proprietăți

Subsol - -Tip parcare Spații Cost parcare

Benzinărie Echpă de management parc în
incintă

Birouri Parcare pentru autovehicule
Parcare camioane Sală de ședințe

Spațiu pentru manevre Acces transport public Dușuri, vestiare

Building name:
SEMPREST

Clear height: 6 m m

Floor loading: 4 t/m

Drive in doors (nr): 4

2

Warehouse space



Total space: 4000 m

Available space: 1500 m
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Office space
Total space: 300 m

Available space: 50 m

2
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Attributes
Birouri
Parcare pentru autovehicule
Parcare camioane
Acces transport public
Cross dock

Technical
parameters

Water availability
Security
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