
Homepage /  Depozite clasa A / Bucharest East Logistic Center

Descriere
East Logistic Center are o suprafață totală a terenului de aproximativ
27.00 mp și o suprafață construită de 16.000 mp. Are o structură de
oțel, stâlpi și grinzi și închideri izolate cu panouri sandviș. East Logistic
Center asigură depozitare și spații de producție de închiriat de minim
600 mp.

Descrierea localizării
Bucharest East Logistic Center este situat în Bucureștiul estic la numai

Bucharest East Logistic Center București, Bd. Basarabia 256

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

1.650 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 1.550
m

2

2

București, Bd. Basarabia 256

Depozit disponibil:

1.650 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 1.550 m

2

2

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 16160 m

Depozit disponibil : 1.650 m

Depozite de închiriat : -

2

2

Spațiu depozit minim de 1550 m2
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7 km distanță de centrul orașului. Datorită poziției sale excelente parcul
beneficiază de acces rapid la centura București și la autostrada A2
București - Constanța. Bucharest East Logistic Center este conectat la
rețeaua de transport public

închiriat :

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 90%

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

3 ani

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2007

Anul renovării: -

Chiriași: -

file:///calculator-chirie-depozite/Bucharest-East-Logistic-Center


Servicii

Proprietăți

Birouri Parcare pentru autovehicule Parcare camioane Spațiu pentru manevre
Acces transport public Acces direct autostradă

Building name: 1

Column grid size: 10 x 25

Clear height: 6 m

Floor loading: 5 t/m

Drive in doors (nr): 1

2

Warehouse space
Total space: 14660 m2



Available space: 1650 m2

Office space
Total space: 1500 m2

Technical
parameters

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