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Descriere
In corpurile de cladire C1, C2, C3, exista atat spatiu cu temperatura
controlata de pana la -28 grade (in suprafata de ~6000 mp), cat si
ambient 2612 mp si birouri 1000 mp, iar birouri de ~1400 mp.

Cladirea C4 din Innovation Park are un spatiu de depozitare disponibil la
inchiriere de 3000 mp (include 5 porti de acces hidraulice, o poarta de
incarcare pentru camioane mici si o intrare principala pentru camioane
mari).
De asemenea, mai exista disponibil spre inchiriere si un spatiu de
birouri de 365 mp situat la mezanin, este compartimentat in doua parti
(167+197 mp), cu acces separat.

Innovation Logistic Park 077060 București, Clinceni, str. Gladiolelor

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

2.750 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 1.000
m

2

2

077060 București, Clinceni, str. Gladiolelor

Depozit disponibil:

2.750 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 1.000 m

2

2

De la proprietar

Alexandra Buga
Secure Property
Development &
Investment
+40 75 227 2007
+40 21 212 5021
+40 75 227 2007

Trimiteți email
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Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 15712 m

Depozit disponibil : 2.750 m

Depozite de închiriat : -

2

2

Spațiu depozit minim de
închiriat :

1000 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 82%

2

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

file:///calculator-chirie-depozite/innovation-logistic-park


Servicii

Proprietăți

Subsol - -
Tip parcare Spații Cost parcare

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2007

Anul renovării: -

Chiriași: -

Echpă de management parc în
incintă

Birouri Parcare pentru autovehicule Acces separat pentru personal
birou

Parcare camioane Sală de ședințe Spațiu pentru manevre Dușuri, vestiare
Climatizare Frigorific

Building name:
Innovation Park
C2, C4



Column grid size: 9

Clear height: 7-9 m

Floor loading: - t/m

Dock doors (nr): 5

Drive in doors (nr): 1

2

Warehouse space
Total space: 7600 m

Available space: 2500 m

Rental cost: 4  -  6 €/m /lună
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Office space
Total space: 856 m

Available space: 390 m
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Rental cost: 4.5  -  6.5 €/m /lună2

Attributes
Echpă de management parc în incintă
Birouri
Parcare pentru autovehicule
Acces separat pentru personal birou
Sală de ședințe
Spațiu pentru manevre
Dușuri, vestiare

Technical
parameters

Power supply
CCTV
Heating system
Ventillation
Security
Standby generator
Water availability
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