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Descriere
Depozitul frigorific Junona ofera spre inchiriere spatii de depozitare,
congelare/refrigerare pentru urmatoare produse: carne, peste,
inghetata, produse lactate, fructe etc, precum si spatii de birouri.
Capacitate de stocare totala se ridica la 2000 tone (capacitate congelar:
1000 tone, capacitate refrigerare: 1000 tone).

Descrierea localizării

Junona Frigorific Storehouse
Bucharest

77010 București, Sos. Moara Domneasca 5

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

600 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 100 m

2

2

77010 București, Sos. Moara Domneasca 5

Depozit disponibil:

600 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 100 m

2

2

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa B

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 2500 m

Depozit disponibil : 600 m

Depozite de închiriat : -

2

2

Spațiu depozit minim de
închiriat :

100 m2
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Servicii

Premisele sunt situate in comuna Afumati, la nord-est de Bucuresti,
langa soseaua de centura.

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 76%

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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Proprietăți

Building name: 1

Dock doors (nr): 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.
	Junona Frigorific Storehouse Bucharest
	Necessary Cookies
	Geodate

	Analytics
	Descriere

	Marketing
	Social Sharing Cookies
	Descrierea localizării
	Informații financiare
	Parcare
	Servicii
	Proprietăți


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



