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Descriere
Inchiriem hale depozitare cu acces din soseaua de centura pretabile
pentru activitati de productie de orice natura, activitati arhivare, depozit
materiale de constructii, feroase, neferoase,depozitare legume fructe,
birouri complet echipate, locuri parcare auto + Tir in suprafete de 3 Ha
betonate,acestea fiind luminate, hale de congelare cu temperaturi
controlate de la 0+4*C la 0 -30*C, halele au inaltimi cuprinse intre 4-
12m, sunt termoizolate, sunt prevazute cu rampe pentru Tir si camioane
cat si cu acces direct la nivelul solului, avand toate utilitatile: gaze, apa,
canalizare, preepurare, energie electrica 220-380v, puterea instalata

Hale, depozite, birouri pentru
inchiriat

077160 București, str. intrarea abatorului nr 9

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

16.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 50 m

2
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077160 București, str. intrarea abatorului nr 9

Depozit disponibil:

16.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 50 m

2

2

De la proprietar
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grecrombussinesgroup
+07 4 120 0094
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fiind de 1600 kwa. Complexul are 300.000 mp betonati, prevazut cu
gard inconjurator de 10 m inaltime, monitorizare BGS, SSG si este situat
la mai putin de 800 m de Autostrada Soarelui si la cca 700m de Popesti-
Leordeni, accesul se face direct din Soseaua de Centura.

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 33000 m

Depozit disponibil : 16.000 m

Depozite de închiriat : -

2

2

Spațiu depozit minim de
închiriat :

50 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 52%

2

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: 1 lună

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -
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Servicii

Tip parcare Spații Cost parcare

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 Acces direct autostradă Reciclare
Sală de sport Showroom Climatizare Frigorific
Depozitare vrac Vizibilitate online Spălătorie auto Zonă comercială
Port logistic
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