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Descriere
Zonele de depozitare din Complexul Fortuna se impart in mai multe
categorii. Depozitele sunt renovate si au toate facilitatile necesare.

Depozitul central are o suprafata de 18.800 m2 cu 2.936 m2 de rampa,
structura de beton cu 11 m inaltime si usi automate. 
Autorizatie ISU, protectie incendiu cu instalatie stingere cu hidranti si
sprinklere, trape de fum.

Depozitul frigorific este alcatuit din 15 celule cu temperatura controlata
de 120 m2 fiecare, insumand o suprafata utila de 1.800 m2. Inaltimea
este de 6 m si dispune de un cool dock de 850 m2 care functioneaza ca

Fortuna Warehouse 42159 București, Str. Intrarea Binelui  1A

Cost chirie depozite (m  / lună)

4  -  6 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Depozit disponibil :

7.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 50 m
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o zona tampon intre rampa de incarcare si celulele frigorifice.

Depozitele secundare au o suprafata totala de 4.200 m2 si structura
usoara cu 5 m inaltime. Ideal pentru service-uri auto, vopsitorii sau
depozit de anvelope precum si hala de productie.

Avem libere si disponibile depozite cu suprafete intre 100mp si 1300
mp.

Descrierea localizării
Complexul Fortuna este situat in strada Binelui nr. 1A, sector 4
Bucuresti. Aceasta zona este preponderent comerciala - Centrul
Comercial Grand Arena, operatori big box ca Hornbach, Dedeman, OBI,
Selgros sau Metro si discounteri precul LIDL sau Profi.
Complexul Fortuna este situat in apropiere de Soseaua de Centura a
Bucurestiului (aproximativ 7 min de mers cu masina), beneficiind astfel
de o pozitie ideala pentru transportul de marfa. Deasemenea, accesul
de la Complex spre mijloacele de transport in comun este facil
(autobuze, metrou).

Complexul Fortuna dispune de o cladire de birouri, un depozit si un
depozit-parcare in aer liber. La acestea se adauga o parcare pentru
autoturisme si TIR-uri, toate avand paza asigurata non-stop precum si
colectare deseuri. Intregul Complex se intinde pe o suprafata totala de
56.200 de m2.

Localizare: Piața Sudului

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 24800 m

Depozit disponibil : 7.000 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de
închiriat :

50 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

2

Informații financiare
Cost chirie depozite: 4  -  6 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 lună

Garanție financiară: 1 lună

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare
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Servicii

Proprietăți

Parcare exterioară 50 locuri -

Subsol - -

Tip parcare Spații Cost parcare

Informații suplimentare
Anul construirii: -

Anul renovării: 1 ianuarie 2021

Chiriași: AD AUTOTOTAL, TRANSAN, ETI
ROMANIA, JERRY'S PIZZA,
PACKMAN, SEAFOOD ALFREDO,
BISTROMAR LA TIMONA, PALEMO
SIGN, AZOC STAR, SYMPAK

Producție Birouri Parcare pentru autovehicule Acces separat pentru personal
birou

Parcare camioane Sală de ședințe Spațiu pentru manevre Acces transport public
Restaurant Reciclare Dușuri, vestiare Climatizare
Frigorific Cross dock Vizibilitate online Spălătorie auto
Zonă comercială Port logistic

Building name:
DEPOZITE LIBERE



Column grid size: 1

Clear height: 11 m

Warehouse space
Total space: 15000 m

Available space: 5000 m

Rental cost: 4.5  -  5 €/m /lună
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Office space
Total space: 3000 m

Available space: 7000 m

Rental cost: 6  -  7 €/m /lună
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Attributes
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Fuel station
Producție
Birouri
Parcare pentru autovehicule
Acces separat pentru personal birou
Parcare camioane
Spațiu pentru manevre
Acces transport public
Restaurant
Reciclare
Rest facility
Dușuri, vestiare
Climatizare
Frigorific
Bulk space
Spălătorie auto
Zonă comercială
Port logistic

Technical
parameters

Security
Power supply
Standby generator
Heating system
CCTV
Fire protection
Scissor lift
Light production
Water availability
Ventillation
Sprinkler system
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