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Descriere
RAMS Industrial Park reprezintă alegerea ideală pentru companiile sau
instituţii, ce îşi doresc un spaţiu reprezentativ, motiv pentru care, în
prezent, aici îşi desfăşoară activitatea peste 50 de chiriaşi, printre care
companii de importanţă din România
Va oferim spre inchiriere urmatoarele spatii de productie/ depozitare:

1. Hala cu destinatie productie/ depozitare (schita atasata):
- suprafata: 2100 mp; spatiul poate fi compartimentat in 2 spatii de 800
mp, respectiv 1.300 mp, fiecare cu intrare industriala separata.
- Constructie: beton;
- inaltime: 7 m;

RAMS Industrial Park 33094 București, Soseaua Dudesti-Pantelimon 42

Cost chirie depozite (m  / lună)

5.5  -  6 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Depozit disponibil :

1.700 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 300 m
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33094 București, Soseaua Dudesti-Pantelimon 42

Cost chirie depozite (m  / lună)

5.5  -  6 €/m  + TVA
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Depozit disponibil:

1.700 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 300 m
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De la proprietar

Sergiu Ioanovici
Rams Business Park
SRL
+40 72 808 3973
+40 72 021 2000

Trimiteți email

Geodate
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- distanta intre stalpi: 6 m;
- 2 intrari industriale separate;
- podea industriala;
- utilitati: curent electric (putere), apa/ canalizare, alimentare cu gaze,
incalzire aer cald;
- birouri, grupuri sanitare;
- acces 24/7;
- Chiria lunara: 5,50 EUR/mp + TVA;
- Contract pe minim 3 ani;
- garantie: echivalentul chiriei pe 3 luni;
- disponibil cu data de 01.08.2019.

2. Hala cu destinatie productie/ depozitare:
- suprafata: 290/300 mp (fara stalpi interiori);
- Constructie: beton;
- inaltime: 7 m;
- podea industriala beton/quart
- utilitati: curent electric (putere), apa/ canalizare, alimentare cu gaze,
incalzire aer cald;
- birouri, grupuri sanitare;
- acces 24/7;
- Chiria lunara: 6,00 EUR/mp + TVA;
- Contract pe minim 3/5 ani;
- garantie: echivalentul chiriei pe 3 luni;
- disponibil cu data de 01.08.2019.

Descrierea localizării
RAMS Industrial Park este situat în imediata vecinătate a
hypermarketului Cora Pantelimon, beneficiând de o amplasare
excepţională, cu acces auto pentru camioanele de mare tonaj fără taxă,
precum şi acces pietonal facil datorită diversităţii mijloacelor de
transport în comun care deservesc zona ( metrou => staţiile Republica
şi Pantelimon, tramvai => liniile 14, 46, 55, autobuze => liniile 102, 104,

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 30000 m

Depozit disponibil : 1.700 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de
închiriat :

300 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 94%

2

Informații financiare
Cost chirie depozite: 5.5  -  6 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

3 ani

Garanție financiară: 3 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

file:///calculator-chirie-depozite/RAMS-Industrial-Park


Servicii

146, 147, 246, 346, 401, 410, 429, 430, 459, 461, maxi-taxi 701, 717),
dar şi de o accesibilitate rapidă spre centrul Capitalei datorită
bulevardelor pe 3 benzi care permit accesul spre şi dinspre RAMS
Industrial Park, atât din/spre centrul capitalei axa UNIRII - VICTORIEI,
cât şi dinspre/spre Aeroporturilor Băneasa şi Otopeni pe axa PIPERA-
FUNDENI.

De asemenea, merită menţionat faptul că RAMS Industrial Park se află la
doar 5 minute de autostrada Bucureşti - Constanţa şi lina de centură a
Capitalei.

Tip parcare Spații Cost parcare

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 1979

Anul renovării: -

Chiriași: ZEPTER Romania, ENEL Distributie
Muntenia, COTY COSMETICS
Romania, DERA Romania, ZOLDO,
CHEQUE DEJEUNER Romania, IREM
SERVICII, HARDEX Product,
ALUTERM/ALUMATIC, IMI
INTERNATIONAL ROMANIA, BET
CAFE ARENA, IAMSAT MUNTENIA,
KIP IMPEX, MASTER GRAPHIC ,
SOFT MEX CONFORT, ENAL
ROMANIA, TRP SEALING SYSTEM,
VALORIS CENTER

Producție Echpă de management parc în
incintă

Birouri Parcare pentru autovehicule
Acces separat pentru personal
birou

Parcare camioane
Sală de ședințe

Spațiu pentru manevre Acces transport public Dușuri, vestiare
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