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Descrierea localizării
Spatiul este situat in sud-estul Bucurestiului, pe Soseaua de centura, 20
min.
distanta de Piata Unirii, aprox. 10 km.
Un avantaj foarte important in ceea ce priveste accesul este reprezentat
de vecinatatea imediata a Autostrazii A2, care duce la Constanta,
accesibil, 5 min. de mers cu masina de-a lungul Centurii, cca. 1,3 km.
Comuna Glina, judetul Ilfov, este situata in partea de sud-est a
Bucurestiului. Glina se invecineaza la nord si la est cu Cernica, la sud de
Popesti Leordeni si judetul Giurgiu, la vest de Bucuresti.
In ceea ce priveste facilitatile zona este in plina dezvoltare. Exista retea
de distributie a gazelor naturale si drumuri pavate, iar autoritile locale au

Glina Logistic Center 77105 București, Glina, Soseaua de Centura 316

Cost chirie depozite (m  / lună)

2  -  4 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Depozit disponibil :

6.155 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 300 m
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77105 București, Glina, Soseaua de Centura 316

Cost chirie depozite (m  / lună)
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Depozit disponibil:

6.155 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 300 m
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Geodate
Clasa clădirii de depozite: warehouse

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 13326 m

Depozit disponibil : 6.155 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de
închiriat :

300 m2
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Servicii

Proprietăți

in vedere
construirea unui sistem de alimentare cu apa si canalizare.

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 54%

Informații financiare
Cost chirie depozite: 2  -  4 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

2 ani

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Parcare camioane Spațiu pentru manevre
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Building name: 1

Column grid size: 12 x 12m

Clear height: 05.20 m

Floor loading: 5.00 t/m

Drive in doors (nr): 1
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Warehouse space

Office space

Attributes
Cross dock
Transload
Bulk space



Technical
parameters

Water availability
Fire protection
Light production
Security
Power supply
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