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Descriere
S.C. Scorpion Company 2001 SRL ofera spre inchiriere camere
frigorifice
congelare / refrigerare cu temperaturi ce variaza intre -28 si +18 grade
C. Capacitate totala 2500 tone dintre care 1250 tone (4 camere x 312,5
tone) congelare si 1250 tone (4 camere x 312,5 tone) refrigerare.

Depozitul a fost construit in 2007 la standard european omologat dupa
proiect HACCP, monitorizare si control computerizat, autorizat de DSV
(stampila ovala).

S.C. Scorpion Company 2001 SRL ofera spre inchiriere birouri pentru

Scorpion Frigorific Storehouse 77104 București, Ganeasa-Sindrilita Jud. ILFOV, Str.
Scorpionului 9

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

-
Spațiu depozit minim de închiriat: -

77104 București, Ganeasa-Sindrilita Jud. ILFOV, Str.
Scorpionului 9

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : -

Depozit disponibil : -

Depozite de închiriat : -

Spațiu depozit minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -
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Servicii

Proprietăți

logistica in suprafata totala de 700 mp dotate la standarde europene,
suprafata unui birou fiind de 25 mp.. De asemeni, mai puteti beneficia
de spatii pentru arhivarea documentelor, toate anexele utilitare (toalete,
bucatarii), inclusiv spatii de parcare in incinta unitatii.

Depozitul frigorific pune la dispozitia clientilor stivuitor, cantar autorizat
pentru manipularea marfurilor, incarcarea si descarcarea fiind efectuata
de catre noi. De asemeni mai puteti beneficia de acces in orice moment
la diagrama de control al temperaturii monitorizate de un soft dedicat.

Descrierea localizării
Depozitul frigorific se afla in apropiere de Bucuresti, amplasat la 4,5 Km
pe DN2 directia Bucuresti-Urziceni

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Echpă de management parc în
incintă

Birouri Parcare pentru autovehicule Acces separat pentru personal
birou

Sală de ședințe Proximitate aeroport
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Building name: 1

Warehouse space

Office space

Attributes
Climate controlled
Cold
Food grade
Online visibility

Technical
parameters

Power supply
Security
Scissor lift
Standby generator


	This site uses cookies to store information on your computer.
	Scorpion Frigorific Storehouse
	Necessary Cookies
	Geodate

	Analytics
	Descriere

	Marketing
	Social Sharing Cookies
	Informații financiare
	Descrierea localizării
	Parcare
	Servicii
	Proprietăți


	Building name: 1
	Warehouse space
	Office space
	Attributes
	Technical parameters
	Your choice regarding cookies on this site



