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Descriere
Spații de inchiriat
Spatiile de închiriat sunt hale care au o inaltime de circa 7,5 m si care
pot fi amenajate pentru producție sau depozitare. Construcțiile au
structuri de beton cu stalpi din beton armat și grinzi, hidroizolatii,
pardoseli din beton, usi metalice, iluminat natural, curent trifazic 380V,
parcare pentru camioane, curte betonata, si sunt de asemenea dotate
cu sisteme de securitate si supraveghere, dispunand totodata de
servicii de administrare.

Spatii de birou
Pentru fiecare spațiu de hală închiriat va putem pune la dispoziție zona
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Depozit disponibil :

-
Spațiu depozit minim de închiriat: 50 m2
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Spațiu depozit minim de închiriat: 50 m2

De la proprietar

Viorel Gaina
Comat Electro
+40 72 461 9609

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa C

Localizare: Titan

Status proprietate: Existentă
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aferentă de birouri si vestiare amenajată corespunzator, conectată la
utilități ( încălzire, iluminat natural și artificial). Conectarea la rețeaua de
voce / date este de asemenea disponibila.

Cale ferata industriala
Locatia dispune de cale ferata industriala ce deservește întreaga curte
de 95.000 m2 fiind conectata la sistemul feroviar național.

Poduri rulante
Podurile rulante existente , au lungime 85m, lățime 30m și înălțime 8m,
cu capacitate maximă de ridicare 16 tone.

Descrierea localizării
Spațiile de inchiriat sunt situate în apropiere de zona industrială
cunoscută sub numele de platforma Republica. Accesul la proprietate
se face foarte usor, deoarece mijloacele de transport in comun sunt la
cca. 500 m distanta (Metrou, RATB). De asemenea, proprietatea
beneficiaza de acces facil la autostrada A2.

Spațiu total de depozite : 40000 m

Depozit disponibil : -

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: 0,35 € /m /lună

Perioada minimă de
închiriere:

12 luni

Garanție financiară: 1 lună

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară 80 locuri 20 € + TVA

Subsol - -
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Servicii

Informații suplimentare
Anul construirii: -

Anul renovării: -

Chiriași: (NEI Electronics) (Darel) (Octagon
Fundatii Speciale) (Grossner) (Tecno
Coffee) (Steel T&L) (The Home)
(Synotech) (Tehnoinvest)
(Salamander) (Floraria IRIS) (Flanco)
(Ergorom)

Benzinărie Producție Echpă de management parc în
incintă

Birouri
Parcare pentru autovehicule

Parcare camioane Spațiu pentru manevre Supermarket Acces transport public
Acces direct autostradă Reciclare Dușuri, vestiare Climatizare
Vizibilitate online Spălătorie auto
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