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Descriere
Proiectul prezintă interes pentru numeroase companii, de la IMM-uri la
companii de distribuție și furnizori de servicii.

Locația asigură un număr mare de furnizori și o disponibilitate sporită a
forței de muncă de calitate.

Proprietatea este situată lângă PEPSICO și BADUC. 

PL Distribution Center va fi dezvoltat ca “built to suit” în concordanță cu
cerințele și nevoile clienților săi.

PL Distribution Center 014146 București, Popesti-Leordeni

Cost chirie depozite (m  / lună)

4.25  -  5.5 €/m  + TVA

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

10.040 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 400 m
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014146 București, Popesti-Leordeni

Cost chirie depozite (m  / lună)

4.25  -  5.5 €/m  + TVA

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

10.040 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 400 m
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De la proprietar

Nicholas Nabil
Bouri
NGB Construction &
Management
+40 72 678 2299
+40 72 123 4506
+40 72 678 2299
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Tipuri de depozite: clasic, frigorific sau congelat.

Descrierea localizării
PL Distribution Center asigură o infrastructură excelentă grație
proximității sale față de oraș și accesului rapid la DNCB. Locația
beneficiază de un acces bun atât din Șoseaua Olteniței cât și din
Șoseaua Leordeni.
Situat în sud-estul Bucureștiului, PL Distribution Center este poziționat
ideal în zona Popesti-Leordeni, lângă Șoseaua de Centură a orașului, la
doar 10 km de centru. Are o poziție strategică și oferă o bună vizibilitate
și acces facil către oraș.

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite verzi

Status proprietate: Construcție planificată

Spațiu total de depozite : 10040 m

Depozit disponibil : 10.040 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de
închiriat :

400 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -
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Informații financiare
Cost chirie depozite: 4.25  -  5.5 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 1 € /m /lună

Perioada minimă de
închiriere:

3 ani

Garanție financiară: 2 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
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Servicii

Proprietăți

Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 ianuarie 2023

Anul renovării: -

Chiriași: NGB is looking to sign pre-lease
contracts before commencing the
construction.

Producție Echpă de management parc în
incintă

Birouri Parcare pentru autovehicule
Parcare camioane Sală de ședințe

Spațiu pentru manevre Acces transport public Showroom Dușuri, vestiare
Depozitare vrac Vizibilitate online

Building name: 1



Column grid size: open space

Clear height: 8 m

Floor loading: 5 t/m

Drive in doors (nr): 10
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Warehouse space
Total space: 10040 m

Available space: 10040 m

Rental cost: 4  -  5.2 €/m /lună

2

2

2

Office space
Total space: 1200 m

Available space: 1200 m
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Attributes
Producție
Echpă de management parc în incintă
Parcare pentru autovehicule
Separate access for office staff
Parcare camioane
Sală de ședințe
Direct highway access
Showroom
Rest facility
Dușuri, vestiare
Vizibilitate online

Technical
parameters

Heating system
CCTV
Fire protection
Water availability
Security
Power supply
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