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Descriere
APOLLO CENTER este primul proiect major al SC ELCYROM REALTY &
DEVELOPMENT SRL.

Apollo Center are sursă proprie de alimentare cu apă potabilă și
industrială, oferă accesul clienților la alimentarea cu gaze, la energie
electrică 380V și 220V, la rețea internet broadband prin fibră optică. De
asemenea, acoperim și cererea de spații de parcare. Oferim, prin firme
specializate partenere, servicii de pază și protecție, curățenie de interior
și exterior, catering și alimentație publică. 

La ora actuală gradul de ocupare a spațiilor este optim. Datorită
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Cost chirie depozite (m  / lună)

5 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 0,75 € /m /lună
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Depozit disponibil :

1.882 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 1.882
m
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De la proprietar

Mihaela Morea
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interesului manifestat de potențiali clienți proiectul Apollo Center este
în extindere. Se află în diverse etape de proiectare și execuție: o hală de
depozitare, o clădire de birouri și spații de prezentare (P+4), o
spălătorie auto ecologică pentru camioane, o stație de alimentare cu
combustibil, o rampă de încărcare/descărcare pe calea ferată.

Descrierea localizării
Apollo Center este situat în partea de est a orașului București, în
imediata apropiere a autostrăzii A2 București - Constanța și a Șoselei
de centură, la aproximativ 6 km de zona centrală a orașului (Piața
Unirii). La 1,5 km se află Vama Socum și Gara Cățelu. Zona este
accesibilă și prin mijloacele de transport în comun: la o distanță de
500m se află stația de metrou și Linia de Centură și stația RATB pentru
autobuzele 103 și 246. 

Astfel, Apollo Center, prin poziționarea sa, este accesibil atât pentru
transportul de mărfuri (rutier sau pe calea ferată), cât și pentru
personalul angajat.

Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 3580 m

Depozit disponibil : 1.882 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de
închiriat :

1882 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

2

Informații financiare
Cost chirie depozite: 5 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 0,75 € /m /lună

Perioada minimă de
închiriere:

3 ani

Garanție financiară: 2 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -
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Servicii

Proprietăți

Subsol - -
Tip parcare Spații Cost parcare

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2007

Anul renovării: -

Chiriași: Deutek, Elgeka Ferfelis, Lindstrom,
Nazareno Gabrielli, Pet
Product,VLG.RO,Mara Logistics
Quality, Sorla M&D, Excodu 74 PRO
2M, Teknocut Steel, Nanochem,
Interstar Chim-Evrika-

Producție Birouri Parcare pentru autovehicule Acces separat pentru personal
birou

Parcare camioane Spațiu pentru manevre Acces transport public Acces direct autostradă
Dușuri, vestiare Zonă comercială

Building name:
corp D

Building name: 4 Building name:
SHOWROOM



Clear height: 3 m

Warehouse space

Office space
Total space: 130 m

Available space: 130 m
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Attributes
Climate controlled

Technical
parameters

Ventillation
Heating system
Light production
Standby generator

Clear height: 9 m

Floor loading: 5 t/m

Dock doors (nr): 2

2

Warehouse space
Total space: 930 m

Available space: 930 m
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Office space
Total space: 154 m

Available space: 154 m
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Attributes
Climate controlled

Clear height: 6 m

Floor loading: 5 t/m2

Warehouse space
Total space: 250 m

Available space: 250 m

Rental cost: 8  -  8.75 €/m /lună
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Office space
Total space: 20 m

Available space: 20 m
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Attributes
Climate controlled
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Power supply
Water availability
Fire protection
Security
Sprinkler system

Technical
parameters

Ventillation
Heating system
Light production
Standby generator
Power supply
Water availability
Fire protection
Security
Sprinkler system
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Power supply
Water availability
Fire protection
Security
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