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Descriere
Depozitele Aluti&Valsi oferă servicii de ultimă generație pentru activități
de depozitare și manipulare marfă. 
Suprafaţă:
• Halele industriale au o suprafață totala de 28 000 m²;
• Finalizate în anul 2017, se clasifică în categoria A de depozite;
• Realizate din panouri sandwich cu grosime de 120 mm.
Zonă de livrare:
• Compusă din mai multe compartimente cu suprafață totala de 1 200
m²;
• Are in componență căte 3 rampe echipate cu lifturi de egalizare pentru
fiecare zonă;

Aluti & Valsi COLD STORAGE 917110 București, FUNDULEA -DN3 KM29

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: 1 € /m /lună + TVA
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Depozit disponibil :

5.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 500 m

2

2

917110 București, FUNDULEA -DN3 KM29

Cost chirie depozite (m  / lună)

Costuri întreținere: 1 € /m /lună + TVA
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Depozit disponibil:

5.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 500 m
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Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 28000 m

Depozit disponibil : 5.000 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de
închiriat :

500 m2
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• Total 12 rampe;
• Posibilitatea de incărcare si descărcare a mărfurilor direct din camion
fără a avea contact cu mediul exterior.
Depozitele dispun de:
• Instalații de monitorizare și control al umidității și respectiv al
temperaturii din interior (limitele de 45-90% pentru umiditatea relativă a
aerului și intre 2-25˚C pentru nivelul de temperatură);
• Spaţii de birouri cu o suprafață totală de 60 mp care include două
grupuri sanitare și cabină de duș;
• Instalație pentru Warehouse Management System;
• Sistem pentru detectarea si prevenirea incendiilor, ieșiri de urgență,
trapă pentru fum precum și alarmă de efracție și supraveghere video;
• O rețea de hidranți exteriori și rezervor de apă intangibil cu o rezervă
de 380 mc, prevăzut cu grup de pompare conform normativelor de
siguranță la incendiu, aflate in vigoare.
Complexul deține Autorizație de Securitate la Incendiu, emisă de ISU
Călărași in anul 2016. 
Avantaje: 
• Depozitele sunt amplasate la intrarea in orasul Fundulea, judetul
Calarasi, beneficiind de o pozitionare strategica care permite accesul
rapid la toate rutele majore de transport precum: DN2, DN3, A2, A3 si la
29 km distanta de centrul municipiului Bucuresti. 
• In incinta depozitelor exista personal calificat prezent timp de 8h/zi cu
posibilitatea de a prelungi programul (contra cost) la 24h/zi. 
• Facilitatile si echipamentele care sunt in dotare permit
incarcarea/descarcarea a 20 camioane pe zi. 
• Perimetrul si securitatea sunt asigurate de personal de paza calificat,
plus camera de supraveghere 24h/24h. 
• Depozitul detine toate autorizatiile de functionare, iar cladirea si
birourile sunt asigurate. 
Aluti&Valsi COLD STORAGE este locaţia perfectă pentru extinderea
businessului companiei dumneavoastră şi va pune la dispoziţie cele mai
performante facilităţi în vederea asigurării unei afaceri de succes. 
Termeni contractuali:
• Perioada contractata – min 2 ANI;
• Volum minim – 10.000 paleti;
• Volum maxim – 21.000 paleti;

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 82%

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: 1 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

2 ani

Garanție financiară: 3 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 noiembrie 2017

Anul renovării: -

Chiriași: -

file:///calculator-chirie-depozite/aluti-valsi-cold-storage


Servicii

• Greutatea admisa pe palet – 1200kg/palet;
Servicii aditionale disponibile contra cost: 
• Evidenta gestiunii 
• Taxa pentru inventar – 400 Euro/operatiune;
• Tarif pentru verificare palet atac insecte – 1Euro/palet/luna;
• Transport intern si international – in functie de destinatie si costuri
aferente;
• Parcare interioara pentru camioane – in functie de numarul de
camioane si durata.

Descrierea localizării
Depozitele sunt amplasate la intrarea in orasul Fundulea, judetul
Calarasi, beneficiind de o pozitionare strategica care permite accesul
rapid la toate rutele majore de transport precum: DN2, DN3, A2, A3 si la
29 km distanta de centrul municipiului Bucuresti.

Benzinărie Producție Echpă de management parc în
incintă

Birouri
Acces separat pentru personal
birou

Parcare camioane Sală de ședințe Spațiu pentru manevre Acces transport public
Acces direct autostradă Reciclare Dușuri, vestiare Climatizare
Frigorific Break-Bulk Cross dock Depozitare vrac
Alimentar Vizibilitate online
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