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Descriere
Cladire de uz industrial / depozit intr-un complex de cladiri industriale.
Complex protejat de paza 24H, cu access camioane si tiruri. Loc de
incarcat camioane si separat loc de access catre birouri

Descrierea localizării
Inchiriem hala industriala si un etaj de birouri, in Soseaua Berceni,
Bucuresti cu urmatoarele caracteristici:

Depozit Piata Sudului 041902 București, Soseaua Berceni 8

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

1.200 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 500 m
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041902 București, Soseaua Berceni 8

Depozit disponibil:

1.200 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 500 m

2

2

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa B

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 1400 m

Depozit disponibil : 1.200 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de
închiriat :

500 m2
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* hala industriala suprafata 1000mp construiti si inaltime 5.4m
deservita de un lift pentru marfa cu capacitate 1000kg
* 1 etaje de birouri suprafata 150mp deservite de un lift de persoane
* incalzire proprie prin centrala
* alimentare electrica trifatazata BMPT propriu
* parcare 25 masini
* loc incarcare pentru camioane

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

3 ani

Garanție financiară: 2 luni

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 1975

Anul renovării: -

Chiriași: direct de la proprietar; nu sunt alti
chiriasi
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Servicii

Proprietăți

Benzinărie Producție Birouri Parcare pentru autovehicule
Acces separat pentru personal
birou

Parcare camioane Spațiu pentru manevre Supermarket
Acces transport public Zonă comercială

Building name:
Depozit Sudului

Clear height: 5.4 m

Warehouse space
Total space: 950 m

Available space: 900 m
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Office space
Total space: 150 m

Available space: 150 m
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Attributes
Bulk space

Technical
parameters

Security
Heating system
Fire protection
Water availability
Light production
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